
 
 
 
 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล                           
เพื ่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบ 1        
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1 นั้น 

บัดนี ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู ้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื ่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ช่วงที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
โดยศึกษารายละเอียด ข้อก าหนดต่าง ๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามวัน เวลา และสถานที่ ซ่ึงก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ onsite ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร               
วังท่าพระ โดยมีก าหนดการดังนี้  
 เวลา 08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 - 11.30 น.   ทดสอบเพื่อยืนยันผลงานใน Portfolio 
 เวลา 12.00 - 13.00 น.   พักกลางวัน 
 เวลา 13.00 - 18.00 น.   สอบสัมภาษณ์ 
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา : อุปกรณ์เครื่องเขียนประจ าตัว  
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติดังนี้ 
     หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางคณะฯ จะด าเนินการยืนยัน E-mail ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ว่าถูกต้อง โดยส่ง E-mail ไปยัง E-mail ที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แจ้งไว้ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  
(E-mail อาจตกหล่นไปอยู่ใน Junk mail ได้) ขอในผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามรายละเอียดการทดสอบเพ่ือ
ยืนยันผลงานใน Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ท่ีแจ้งไว้ใน E-mail 
หมายเหตุ การตัดสินจากคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี 
 

คณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

• วันที่ 3 ธันวาคม 2565            
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

• วันที่ 4 ธันวาคม 2565  
สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 

เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ณ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา่พระ กรุงเทพฯ 
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชา อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา 
ออกแบบภายใน 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ประยุกตศิลปศึกษา 
ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
ออกแบบเครื่องประดับ 
 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการ
ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม เช่น สีหมึก สีโปสเตอร์ สี
น ้า สีแท่ง สีเมจิก สีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างตามความ
ถนัด ที่หนีบกระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา ดินสอด าตามถนัด 
เช่น 6B หรือ EE อุปกรณ์การเขียนแบบ พร้อมกระดานรองเขียนที่
ไม่มีสัญลักษณ์หรือรูป ขนาด A3 มาเอง 
*หมายเหตุ : กระดาษวาดเขียนทางคณะฯ จัดเตรียมให้ 

 
 
 

 

https://admission.su.ac.th/
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สาขาวิชา อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา 
ออกแบบนิเทศศิลป์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการ

ทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม ได้แก่ สีที่ถนัด (ไม่อนุญาต
ให้ใช ้ส ีสเปรย์หรือสีที ่อาจรบกวนผู ้อ ื ่น) ที ่หนีบกระดาษหรือ 
masking tape ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา ดินสอด าตามถนัด พร้อม
กระดานรองเขียน (ท่ีไม่มีสัญลักษณ์หรือรูปใด ๆ) มาเอง  
*หมายเหตุ : กระดาษวาดเขียนทางคณะฯ จัดเตรียมให้ 

ออกแบบแฟชั่น ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการ
ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม ได้แก่ ไม้หนีบกระดาษ 
ดินสอ ยางลบ ปากกา และสีตามความถนัด (ยกเว้นสีประเภทสเปรย์
และแอร์บรัช) ในส่วนของสีน ้าและสีโปสเตอร์นักเรียนต้องเตรียม
อุปกรณ์ใส่น ้าที ่ไม่มีลายเท่านั ้น กระดานขนาดรองเขียนขนาด 
40x50 ซม. โดยประมาณ ซึ่งตัวกระดานนั้นห้ามมีลวดลายหรือรอย
ขีดเขียนบนกระดานเด็ดขาดมาเอง         
*หมายเหตุ : กระดาษวาดเขียนทางคณะฯ จัดเตรียมให้ 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละให้เรียบร้อย กรณีที่ไม่มีสังกัด
สถานศึกษาให้ใส่ชุดสุภาพตามความเหมาะสม และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารคณะมัณฑนศิลป์ 
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มีเอกสาร หรือผลงานเพ่ิมเติมที่ต้องการน าเสนอสามารถน ามาเสนอต่อคณะกรรมการ
ได้ 

 
ก าหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบ 1 ช่วงที่ 1  

• วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
ภาควิชา รายงานตัว/ทดสอบทักษะ 

เวลา 08.30 น. 
สอบสัมภาษณ์ 

 

ออกแบบนิเทศศิลป์ (72 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 69 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 3 คน 

โครงการที่ 1 ห้องท่ี 1 มศ.404 ชั้น 4 วังท่าพระ 
กทม. 

(35 คน)  ล าดับที่ 1 - 35 

ห้องประชุมภาควิชา 

ออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้น 3 

วังท่าพระ กทม. 
โครงการที่ 1 – 2 ห้องที่ 2 มศ.405 ชั้น 4 วังท่าพระ 
กทม. 

โครงการที่ 1 (34 คน) ล าดับที่ 36 – 69 

โครงการที่ 2 (3 คน) ล าดับที่ 1 - 3 
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ภาควิชา รายงานตัว/ทดสอบทักษะ 
เวลา 08.30 น. 

สอบสัมภาษณ์ 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (69 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 67 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 2 คน 

โครงการที่ 1 ห้องท่ี 1 มศ.603 ชั้น 6 วังท่าพระ 
กทม. 

 (35 คน) ล าดับที่ 1 - 35 

ห้อง มศ.504 ชั้น 5 

วังท่าพระ กทม. 

โครงการที่ 1 – 2 ห้องที่ 2 มศ.604 ชั้น 6 วังท่าพระ 
กทม. 

โครงการที่ 1 (32 คน) ล าดับที่ 36 – 67 

โครงการที่ 2 (2 คน) ล าดับที่ 1 – 2 

ประยุกตศิลปศึกษา (72 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 70 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 2 คน 

โครงการที่ 1 ห้องภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ชั้น 5 

วังท่าพระ กทม. ห้องที่ 1 (30 คน) ล าดับที่ 1 - 30 

ห้องประชุมภาควิชา 

ประยุกตศิลปศึกษา ชั้น 5 

วังท่าพระ กทม. 
โครงการที่ 1 ห้องภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ชั้น 5 

วังท่าพระ กทม. ห้องที่ 2 (20 คน) ล าดับที่ 31 - 50 

โครงการที่ 1 – 2 ห้องภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ชั้น 5 วังท่าพระ กทม. ห้องที่ 3  

โครงการที่ 1 (19 คน) ล าดับที่ 51 – 70 

โครงการที่ 2 (2 คน) ล าดับที่ 1 - 2 

ศิลปะและการออกแบบ 
เครื่องเคลือบดินเผา (13 
คน) 
โครงการที่ 1 จ านวน 12 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 1 คน 

โครงการที่ 1 - 2 ห้อง มศ.607 ชั้น 6 วังท่าพระ 
กทม. 

โครงการที่ 1 (12 คน) ล าดับที่ 1 – 12 

โครงการที่ 2 (1 คน) ล าดับที่ 1    

ห้อง มศ.601 ชั้น 6 

วังท่าพระ กทม. 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม 
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• วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 
ภาควิชา รายงานตัว/ทดสอบทักษะ 

เวลา 08.30 น. 
สอบสัมภาษณ์ 

 

ออกแบบภายใน (77 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 76 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 1 คน 

โครงการที่ 1 ห้องท่ี 1 มศ.404 ชั้น 4 วังท่าพระ 
กทม. 

(35 คน)  ล าดับที่ 1 - 35 

ห้องภาควิชาตกแต่งภายใน 
ชั้น 4 

วังท่าพระ กทม. 

 โครงการที่ 1 - 2 ห้องที่ 2 มศ.405 ชั้น 4 วังท่าพระ 
กทม. 

โครงการที่ 1 (41 คน) ล าดับที่ 36 – 76 

โครงการที่ 2 (1 คน) ล าดับที่ 1 

ออกแบบเครื่องประดับ (12 
คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 12 คน 

โครงการที่ 1 ห้อง มศ.607 ชั้น 6 วังท่าพระ กทม. 

(12 คน)  ล าดับที่ 1 - 12 

ห้อง มศ.601 ชั้น 6 

วังท่าพระ กทม. 

ออกแบบแฟชั่น (56 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 54 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 2 คน 

โครงการที่ 1 ห้องท่ี 1 มศ.603 ชั้น 6 วังท่าพระ 
กทม. 

(30 คน)  ล าดับที่ 1 - 30 

ห้อง มศ.609 ชั้น 6 

วังท่าพระ กทม. 

โครงการที่ 1 - 2 ห้องที่ 2 มศ.604 ชั้น 6 วังท่าพระ 
กทม. 

โครงการที่ 1 (24 คน) ล าดับที่ 31 – 54 

โครงการที่ 2 (2 คน) ล าดับที่ 1– 2 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม 
  

คณะอักษรศาสตร์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นักเรียนที ่มีรายชื ่อเป็นผู ้มีสิทธิิ์ สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ ่มไลน์ตาม QR Code           
ของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ไม่เกินเวลา 16.30 น. หากเกินเวลา             
ที่ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 
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สาขาวิชาภาษาไทย 

 

สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) 

 

2. นักเรียนที่ยืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์แล้ว ขอให้เปลี่ยนชื่อตนเองให้เป็น “เลขที่ผู้สมัครตามประกาศ” และตาม
ด้วยชื่อ ตัวอย่าง เช่น 661010XXXX – บุรียา 

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

4. โปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คือ โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามารถติดตั้ง
โปรแกรม หรือ Application ได้ตามความสะดวก 

5. ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ให้ทดลองการใช้งานโปรแกรม ZOOM กับบุคคลใกล้ชิดเพ่ือทดสอบความพร้อมของ
กล้องและหูฟัง  และการพูดสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ 

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

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

 
คณะวิทยาศาสตร์ 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : รายละเอียดตามสาขาวิชาด้านล่าง  

สาขาวิชา 
วัน - เวลา สอบ

สัมภาษณ์ 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 

เบอร์ติดต่อ
สาขาวิชา 

คณิตศาสตร์ 
 

เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3Vimi0v 
Meeting ID : 946 1324 8386  
Passcode : 343969 

089 - 5226357 

http://www.facebook.com/arts.su
https://bit.ly/3Vimi0v
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สาขาวิชา 
วัน - เวลา สอบ

สัมภาษณ์ 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 

เบอร์ติดต่อ
สาขาวิชา 

คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3VxR7Or 
Meeting ID : 993 9814 5607 
Passcode : 735044 

089 - 5226357 

ชีววิทยา เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3gDvei1 
Meeting ID :  493 903 4245 
Passcode : 123456 

089 - 5209917 
097 - 2241502 
086 - 7975686 
062 - 5195414 
063 - 6389692 

เคมี เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
Meeting ID: 355 001 4346 
Passcode: 123456 

034 - 255797 

เคมีประยุกต์และ
จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม 

เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
Meeting ID: 498 838 2381 
Passcode: 123456 

034 - 255797 

ฟิสิกส์ เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

https://zoom.us/j/8767797929 
Meeting ID : 8767797929 

089 - 4633350 

สถิติและ
วิทยาการ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมภาควิชาสถิติ (ห้อง 1440) 
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 4  
เวลา 08.50 น. มีเจ้าหน้าที่มารอท่ีหน้าอาคาร
วิทยาศาสตร์ 1 (ประตูทางเข้าด้านวงเวียน) 

082 - 3535247 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 
 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3Fare1C 
Meeting ID: 969 5528 9021 
Passcode: 946595 

034 - 147014 
034 - 147015 
034 - 272923 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3UgxclS 
Meeting ID: 969 5528 9021 
Passcode: 946595 

034 - 147014 
034 - 147015 
034 - 272923 

https://bit.ly/3VxR7Or
https://bit.ly/3gDvei1
https://zoom.us/j/8767797929
https://bit.ly/3Fare1C
https://bit.ly/3UgxclS
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สาขาวิชา 
วัน - เวลา สอบ

สัมภาษณ์ 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 

เบอร์ติดต่อ
สาขาวิชา 

จุลชีววิทยา เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

QR Code ไลน์กลุ่ม SU-TCAS 
Microbiology SCSU รอบ 1 ปี 2566 
 

 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น.  
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อ.เมือง  จ.นครปฐม 
                เวลา 8.30-10.00 น.  รายงานตัวและส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
                                           ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                เวลา 9.30-12.00 น.  สอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์  (โปรดศึกษารายละเอียด) 

1. ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว 
2. ยื่นแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลการตรวจจาก

โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดย Download 
แบบรายงานตรวจสุขภาพฯ ได้ที่ https://admission.su.ac.th (หัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร) ซึ่งมี
รายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
2.1   ส าหรับผู้ที่จัดส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
       มาให้คณะฯ เรียบร้อยแล้วไม่ต้องน ามาส่งในวันสอบสัมภาษณ์  
2.2   ส าหรับผู้ที่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อาจจะไม่สามารถเรียนในบางสาขาวิชาได้ ใหตรวจอยาง
   ละเอียดโดยผานการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวาง     
   มากกวาหรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ
   ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย (ส าหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรม
   วัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่      
   http://www.admission.su.ac.th และการตัดสิทธิ์กรณีตาบอดสีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสาขาวิชา  

          ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติตามที่
ก าหนด หรือใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทันที ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

https://admission.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
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คณะดุริยางคศาสตร์ 
 นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิิ ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กตาม QR Code 
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ไม่เกินเวลา 12.00 น. 

 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565  
เวลาสอบสัมภาษณ์ :  09.00 – 16.30 น. (รายงานตัว 08.30 น.) 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : การทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี และสอบสัมภาษณ์ 
 

วิชาเอก ห้องสอบ 

วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 
วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 

105 

วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ 307 และ 309 

วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 407 และ 408 

 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  
เวลาสอบสัมภาษณ์ :  09.00 – 16.30 น. (รายงานตัว 08.30 น.) 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : การทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี และสอบสัมภาษณ์ 
 

วิชาเอก ห้องสอบ 
วิชาเอกละครเพลง 202 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  
เวลาสอบสัมภาษณ์ :  09.00 – 16.30 น. (รายงานตัว 08.30 น.) 
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สถานที่สอบสัมภาษณ์ : คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : การสอบสัมภาษณ์ร่วมกับผู้ปกครอง 
 

วิชาเอก ห้องสอบ 
วิชาเอกการจัดการและพัฒนา 
ไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ 

202 และ 310 

วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM 
ID: 916 0054 4317 

 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565  
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (ยกเว้นสาขาสัตวศาสตร์ ผู ้สมัครสามารถเลือกการ
สัมภาษณ์แบบ online หรือ onsite) โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code ของ
สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ไม่เกินเวลา 16.00 น. หากเกินเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 
 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
 

 

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

3. โปรแกรมที่ใช้การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คือ โปรแกรม ZOOM /Google Classroom /Line โดยทางสาขา
จะแจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์ 
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4. วันสอบสัมภาษณ์ ให้แต่งกายชุดนักเรียน และเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนให้พร้อม 
5. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาสัตวศาสตร์ที่เลือกสอบแบบ onsite จะท าการสอบ ณ ตึกปฏิบัติการคณะสัตว

ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
6. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโดยตรงได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 032-594037-8 หรือ 

Inbox เพจคณะคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (https://www.facebook.com/asatsu)  

 
คณะวิทยาการจัดการ 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 

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

 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 

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

รปูแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตน โดยเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code ของ
สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ไม่เกินเวลา 16.00 น. หากเกินเวลา           
ที่ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 
 2. นักเรียนที่ยืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์แล้ว ขอให้เปลี่ยนชื่อตนเองให้เป็น “เลขที่ผู้สมัครตามประกาศ” และ
ตามด้วยชื่อ ตัวอย่าง เช่น 66102XXXXXX – รักษ์ศิลป์ 
 3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ Smartphone หรือ iPad 
หรือ Tablet หรือ Notebook หรือ PC ที่มีกล้องไมค์ อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมและมีสัญญาณ Internet 

https://www.facebook.com/asatsu
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 4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ติดตั้งโปรแกรม ZOOM  
 5. ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ให้ทดลองการใช้งานโปรแกรม ZOOM กับบุคคลใกล้ชิดเพ่ือทดสอบความพร้อมของ
กล้องและหูฟัง และการพูดสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ 
 6. วันสอบสัมภาษณ์ 
  6.1 แต่งกายชุดนักเรียน 
  6.2 เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวที่รัฐออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  6.3 เตรียมตัวเองให้อยู่ในสถานที่ส่วนตัวไม่มีเสียงรบกวนอ่ืนใด 
  6.4 ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพพ้ืนหลังในโปรแกรม 
 7. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทาง Application หรือ หมายเลขโทรศัพท์ประจ า
สาขาวิชาที่ปรากฎใน QR Code  

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

 

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

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8124 
 
 

 
 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8120 
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ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (กลุ่มเรียนบางรัก) 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8121 

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

 
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปี 2566 
สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มเรียนบางรัก) 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8122 

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

 
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8129 

 

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8129 
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ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปี 2566 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8125 

 
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปี 2566 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8123 

 
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปี 2566 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 950 8128 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565 

• วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565  
 รายงานตัว  08.00 – 10.00 น.  สอบสัมภาษณ์  09.00 – 16.00 น. 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

• วนัอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 
รายงานตัว 08.30 น. สอบสัมภาษณ์ 09.00-16.00 น. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 

 - วิชาเอกออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน 
 - วิชาเอกออกแบบแอนิเมชัน 
 - วิชาเอกออกแบบเกม 

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะจะส่ง E-mail แจ้งรายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ Link ของโปรแกรม ZOOM ไปตามที่อยู่ 
E-Mail ที่ผู ้สมัครกรอกไว้ในระบบการรับสมัคร (https://admission.su.ac.th) ภายในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2565 (ภายในเวลา 18:00 น.)  

http://www.admission.su.ac.th/
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000162 น.ส. ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

2 66101000221 น.ส. ปาลิตา ทองเกล้ียง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

3 66101000332 น.ส. ณัฏฐนิช เพชรนิล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

4 66101000665 นาย ปัณณะ เทพขุน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

5 66101000713 นาย ณภัทร ศรีรพีพัฒน์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

6 66101001141 นาย อิง เกียรติสิงห์นคร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

7 66101001149 นาย วุฒิภัทร สถิรคู สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 66101001191 น.ส. พรไพลิน นาคสินธ์ุุ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

9 66101001371 น.ส. ธนาภิญญา ตีรณสาร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

10 66101001385 น.ส. ธัญย์ชนัท กันเงิน เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

11 66101001405 นาย ธนภูมิ วิชาพานิช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

12 66101001795 น.ส. ธนภร สมจินตนา สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

13 66101001836 นาย ปณิธาน แก้วปัญญาจารย์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

14 66101001862 น.ส. พิชาภา กิจเจริญ ระยองวิทยาคม ระยอง

15 66101001989 น.ส. ณชนก นลินานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

16 66101002006 นาย ธนาคิม เสาวรส สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

17 66101002016 นาย นิธิภัทร รัตนกูล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

18 66101002068 น.ส. ศุภธิดา ย่ิงแก้ว ชลกันยานุกูล ชลบุรี

19 66101002158 น.ส. ภัทริกา สุริยะมงคล มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

20 66101002161 น.ส. นิชาภา สีถาพล หอวัง กรุงเทพมหานคร

21 66101002212 น.ส. ชนินาถ คชฤทธาวุธ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

22 66101002235 น.ส. อชิรญา สินกิจจาทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

23 66101002287 น.ส. ฟาติน เปาะเลาะ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

24 66101002289 น.ส. พีรยา บุญช่วย ชลประทานวิทยา นนทบุรี

25 66101002290 น.ส. ณัฐธิดา ทรงสุภาพ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

26 66101002312 น.ส. ธรณ์ธันยา จิรประพฤทธ์ิ ปัญญาประทีป นครราชสีมา

27 66101002392 น.ส. อนัญญา ศักด์ิรัตนชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

28 66101002399 น.ส. ณิชากร สุวรรณพยัคฆ์ ระยองวิทยาคม ระยอง

29 66101002428 น.ส. ศรุดา ช่วงวิเชียร สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

30 66101002464 นาย ณัฐวรรธน์ เขียวเซ็น กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

31 66101002578 น.ส. ช่ืนจิตร ชุบผา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

32 66101002583 น.ส. นูรฟิตตรี สมภักดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

33 66101002612 นาย กฤติน หนูนุรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

34 66101002655 น.ส. ณธิดา บ ารุงศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

35 66101002790 นาย ภูริช วิรุฬหกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

36 66101002808 น.ส. ณัชชา อิทธิพูลสวัสด์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

37 66101002876 นาย ณัฏฐพล พยาฆรินทรังกูร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

38 66101002898 น.ส. สิริวิมล ศิริฆนพัฒน์ ตราษตระการคุณ ตราด

39 66101002935 น.ส. นฤภร นาวีพัฒนา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

40 66101003022 นาย ธรรมดา ช่างประดับ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

41 66101003064 น.ส. ญาดาภา กุลปัญญาเลิศ ปัญญาประทีป นครราชสีมา

42 66101003112 น.ส. ชาคริยา โคระดา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

43 66101003135 น.ส. ลักษณารีย์ ม่วงแสง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

44 66101003169 น.ส. ภูษณิศา หาขุนทด กศน.อ าเภอปากช่อง นครราชสีมา

45 66101003196 น.ส. ปัณณพร เอกสิริกุลทรัพย์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

46 66101003337 นาย พงศภร ชินหทัยวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

47 66101003342 น.ส. พิชญ์ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

48 66101003348 น.ส. ศิตา ฉลองธรรม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

49 66101003366 นาย ณธเดช ดลเฉลิมพรรค เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

50 66101003402 นาย ธิติกร ขาวผ่องศรี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

51 66101003429 น.ส. สาธิรัตม์ สิงห์ค า นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

52 66101003434 นาย อินทัช โชติทรัพย์สกุล สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

53 66101003501 น.ส. ภูริชญาดา ครุศานติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

54 66101003581 น.ส. เปมิกา หนูทับ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

55 66101003599 นาย ศิษฏภัส จุติสมุทร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

56 66101003601 น.ส. นันท์นภัส นุกูลสุขศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

57 66101003603 น.ส. ธัญกานต์ สวัสดี สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

58 66101003648 นาย กฤษฎ์ิ เวชยันต์วิวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

59 66101003701 นาย รชต ศรีวิชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

60 66101003718 น.ส. ศิริรัฐ จักรวิวัฒนากุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

61 66101003822 น.ส. กชวรรณ ถิรางกูร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

62 66101003882 นาย ธนวรรธ นันทนาวุฒิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

63 66101003890 นาย พีรวิชญ์ ภู่โต อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

64 66101003894 นาย พงศ์พล กาญจนเภตรา สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

65 66101003901 นาย ชิษณุพงศ์ คงแก้วขาว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

66 66101003932 น.ส. สุรดา เทียนถาวร เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

67 66101003976 น.ส. ชยุดา ผดุงชีวิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

68 66101003984 นาย สิรวิชญ์ อรุณพันธ์ุ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

69 66101004121 น.ส. กัญจนพร วงษ์ศรีวอ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

70 66101004143 น.ส. พีรดา เกตุมอญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

71 66101004213 นาย ปัณณ์ เกียรติธนากร เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

72 66101004224 นาย นลานาช จรัสวงศ์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

73 66101004230 นาย สุวพัชร หวังธีรพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

74 66101004263 น.ส. สุชัญญา เลาหพัฒนวงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

75 66101004268 นาย ภคิณ แก้วผ่อง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

76 66101004270 นาย ธัญนิธิศ โกศล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

77 66101004278 น.ส. เมธาวี วชิรศักด์ิพานิช สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

78 66101004288 นาย พศวัต ท่าช้าง อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

79 66101004297 น.ส. จิดาภา โลพินิจ ราชินี กรุงเทพมหานคร

80 66101004371 น.ส. กานต์ธีรา สุขด้วยธรรม มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

81 66101004380 น.ส. พิชญ์สินี อภิศักด์ิศิริกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

82 66101004384 น.ส. กันต์กนิษฐ์ ศรีเช้ือ เลยพิทยาคม เลย

83 66101004418 น.ส. ณัฐิราพร ทิพยโสธร เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

84 66101004432 นาย ณฐกร ไกรศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

85 66101004483 น.ส. ไอลดา ชูศิลป์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

86 66101004486 นาย จิรายุส พานบิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

87 66101004533 น.ส. ปิยธิดา ปุณณธรรมากุล เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

88 66101004615 น.ส. ธัญดา เย็นส าราญ สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

89 66101004670 นาย นวิน สุเมธกิจการ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

90 66101004681 น.ส. กัญญ์วรา มีวาสนา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

91 66101004689 น.ส. สุพิชฌาย์ แหลมหลัก ธัญรัตน์ ปทุมธานี

92 66101004859 นาย ทิวัตถ์ อุ้ยประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

93 66101004863 น.ส. ลลนา ฉ่ัวรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

94 66101005227 นาย อภิวิชย์ พรมพา สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000505 นาย ศิวัช สุขเลิศกมล ชลประทานวิทยา นนทบุรี

2 66101000896 น.ส. ธฤษวรรณ ศรีสุข ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

3 66101001216 น.ส. อัฐภิญญา คงสิม สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

4 66101001900 นาย พงศ์พันธ์ุ น้อยอัน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

5 66101001914 น.ส. ศิรการญจน์ พุ่มต้นวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม

6 66101001949 น.ส. เปรมมิกา มีพารา ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

7 66101002063 น.ส. ศุภาวรรณ ล่ิมต้ัง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

8 66101002192 น.ส. พิชญ์สินี ศิริสิทธิ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

9 66101002613 นาย นฤวิชญ์ ทวนทอง ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

10 66101003031 นาย ณัฐวุฒิ สิริแก้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

11 66101003065 น.ส. ณัชชา เหล่าฮ้อ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

12 66101003268 น.ส. กรกนก คงสมนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี

13 66101003425 นาย ชนกันต์ โรจน์ฤทธิไกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

14 66101003526 นาย ณัฐนันท์ พันธ์ศุภะ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

15 66101004083 น.ส. ดิฐวรรณ วงศ์พิมพ์รัศมี ระยองวิทยาคม ระยอง

16 66101004339 น.ส. ชญานิช ทุมมี สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

17 66101004461 น.ส. จันทจรัส คล่ืนสุวรรณ สเตริคซ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

18 66101004619 นาย ชนภัทร ถุงเงิน มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

19 66101004640 น.ส. ณัฐพร ปฏิญญาพิสิฐ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000075 นาย ณัฐภัทร นิพนธ์เจริญศรี วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

2 66101000134 น.ส. ธนารีย์ สุขนิคม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

3 66101000166 น.ส. ธัญญาเรศ นามค า สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

4 66101000192 น.ส. พุทธวดี บุญชัยวัฒนา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

5 66101000239 นาย สรยุทธ เพ็งบุญทัศน์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

6 66101000564 น.ส. ธารณา ไตรลักษณ์ GED

7 66101000589 นาย ไตรรงค์ เนาโคกกรวด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

8 66101000679 นาย สัณหวัช จันทร์เทพ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

9 66101000831 น.ส. กนกนิภา ตังสกุล มุกดาหาร มุกดาหาร

10 66101000889 น.ส. ปิยากร จันทร์เกษม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

11 66101000891 น.ส. ชิริญากร หาญวโรดม วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

12 66101000976 นาย กฤษณ์ แก้วดี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

13 66101001037 นาย พีรดนย์ ธนาชัยประสิทธ์ิ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

14 66101001048 นาย วรุตย์ นาคนาวา อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

15 66101001051 นาย ปวิช งามเจริญรุจี เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

16 66101001065 น.ส. อธิชา ศรีลาจันทร์ ชลบุรีสุขบท ชลบุรี

17 66101001257 นาย ปรวัฒน์ หรือเมืองเดิม เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

18 66101001264 นาย อนาวิล สุบิน เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

19 66101001288 นาย ภพนิพิธ กุลรวิวรรณ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

20 66101001289 นาย ธัญวิชญ์ วุฒิทวีวัฒน์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

21 66101001316 น.ส. อรปรียา เพียรดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

22 66101001319 น.ส. ภูลดา กลีบจินดา สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

23 66101001353 น.ส. ชนิดาภา ภุมมาลี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

24 66101001376 น.ส. นันท์นพิน เจริญจิตร์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

คณะมัณฑนศิลป์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

25 66101001399 น.ส. เมธาณีย์ จิรนภาวิบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

26 66101001444 น.ส. รดา สมชัยชนะ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

27 66101001466 น.ส. ขณิฐ วงศ์ชัย ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

28 66101001479 น.ส. ณิชาภัทร ดอนศรีจันทร์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

29 66101001534 น.ส. ปัทมาภรณ์ อุทะวงค์ มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

30 66101001551 น.ส. ณิชารัศม์ เมธินจิรสิทธ์ิ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

31 66101001606 นาย กวี บุญมาสู่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

32 66101001627 น.ส. ปัณฑารีย์ อ านวยกิจวณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

33 66101001637 นาย พิรพัฒน์ ลียะกิตตติพร เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

34 66101001810 น.ส. พลอยชมพู บุญขวัญ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

35 66101001965 นาย อาชาน สายสวัง พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา

36 66101001997 น.ส. ภริตตา บัวชู หอวัง กรุงเทพมหานคร

37 66101002053 น.ส. กมลนัทธ์ จิตจง เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

38 66101002115 นาย ณัชชากร คันศรเศวต โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

39 66101002220 น.ส. ธนภรณ์ ปันชัย ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

40 66101002279 น.ส. ทิพามณี พยอม วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

41 66101002415 น.ส. พิชชา ตรีเลิศมาลา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

42 66101002442 น.ส. นิชานันท์ มานินปารีรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

43 66101002648 น.ส. กาญจนา ชุมแสงโชติสกุล สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

44 66101002675 น.ส. ดาวิษา ชูทรงเดช เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

45 66101002721 น.ส. ภาวินี ฉิมศรี คงคาราม เพชรบุรี

46 66101002738 น.ส. กรกช ปานแสงทอง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

47 66101002852 นาย พรณ์ภวิศช์ ถาวรนุรักษ์ แสงทองวิทยา สงขลา

48 66101002856 นาย ธราธาร ปะสัน แสงทองวิทยา สงขลา

49 66101002873 น.ส. ณัศพิศา ฤกษ์พล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

50 66101003037 น.ส. พิมพ์นารา ชนะเดช พระหฤทัย เชียงใหม่

51 66101003059 น.ส. ศิรดา สงเคราะห์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

52 66101003060 น.ส. นิพิษฐา ดิษผล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

53 66101003114 น.ส. อารยา คอนพิทักษ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

54 66101003439 น.ส. สรวงสุดา แตงมณี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

55 66101003643 นาย ศุบดี เกิดนอก สมุทรปราการ สมุทรปราการ

56 66101003867 น.ส. รัตนาภรณ์ อยู่เจริญ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

57 66101003875 น.ส. สีร์ศิษฏา ไชยมงคล มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

58 66101003914 น.ส. ชุติมา ศรีบุญ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

59 66101003936 น.ส. กัลยรักษ์ ทรงสวัสด์ิ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

60 66101003950 น.ส. ศุภรดา มุสิกศิริ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

61 66101003982 น.ส. อรวีร์ ศรีภา นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

62 66101004047 น.ส. ณัฐธยาน์ คงสมจิตต์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

63 66101004057 น.ส. วิชญาพร ต้นหิรัญมาศ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

64 66101004067 น.ส. ทิฆัมพร หล่อประจักษ์ศิริ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

65 66101004084 นาย ธิติวุฒิ ทรรศนกุลพันธ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

66 66101004085 น.ส. กรรณิกา กนกฉันท์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

67 66101004100 น.ส. วรรณรินทร์ ยังคง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

68 66101004352 น.ส. เนรัญชรา ไชยลังกา ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี

69 66101004353 น.ส. กัญญารัตน์ บุญสุทธิ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

70 66101004370 น.ส. ปรียนันท์ โพธ์ิสุขา เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

71 66101004401 น.ส. ปราณปริยา ประภาร บางบัวทอง นนทบุรี

72 66101004559 น.ส. พลอยจันทร์ อรุณทัต มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

73 66101004632 น.ส. ฤทัยรัตน์ กันฮก เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

74 66101004651 น.ส. กนกพร เอ่ียมย่ิง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

75 66101004897 นาย อิทธิกร ศิรประถา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

76 66101004900 น.ส. หยกผกา ช่ืนส าราญ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000094 น.ส. นภกร สอนชุ่มเสียง ราชินี กรุงเทพมหานคร

2 66101000114 น.ส. วีริศา เรืองวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

3 66101000167 น.ส. ธมลพัชร์ ประกอบเกียรติ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

4 66101000201 น.ส. วฤณดา สมัคงาน ราชินี กรุงเทพมหานคร

5 66101000458 น.ส. วิภาดา สุรวัฒนานนท์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

6 66101000540 น.ส. ณัฐชา รุ่งวิทยาคม สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

7 66101000541 น.ส. วรวัฒนา อินต๊ะใจ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

8 66101000549 น.ส. ณฐาธิป เอ่ียมสด สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

9 66101000593 นาย นิติภูมิ สังเขป สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

10 66101000669 น.ส. รติมา รักษ์สุวรรณ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

11 66101000697 น.ส. วราภรณ์ วงศ์ทักษิณาจาร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

12 66101000975 นาย พัศวุฒิ ว่องวัฒนาการ ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

13 66101000984 น.ส. วริศรา เช้ือส าราญ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

14 66101001093 นาย ภานุพงศ์ ยอดเอ้ือ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

15 66101001173 น.ส. ณหทัย บุตรย่ิง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

16 66101001193 น.ส. ภัสร์พิศา สุขชู สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

17 66101001240 น.ส. ภูริตา สุริยสาร โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

18 66101001248 น.ส. นวพรรษ โคกกรวด นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

19 66101001259 น.ส. สุภัสสร น่ิมเกิดผล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

20 66101001275 น.ส. ปุณฑริก ดอกป่าน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

21 66101001382 น.ส. เกษศิรินทร์ แสงรัศมีคูณธนา เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

22 66101001439 น.ส. ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

23 66101001528 น.ส. เพียงขวัญ เลิศศุภวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

24 66101001570 น.ส. ทอฝัน นันทพินิต หอวัง กรุงเทพมหานคร

25 66101001591 นาย วรวิช วงศ์เจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

26 66101001594 นาย กฤตยชญ์ ต้นเกตุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

27 66101001634 น.ส. สุภชา เวชมาลีนนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

28 66101001758 นาย กรวิชญ์ ชูน้อย หอวัง กรุงเทพมหานคร

29 66101001781 นาย นภัสกร สีม่วง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

30 66101001782 น.ส. พชรารัก สุวรรณกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

31 66101001848 น.ส. รินรดา เนติธ ารงกุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

32 66101001960 น.ส. ธนภร อ่ิมใจ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

33 66101001991 น.ส. ภัทรนันท์ ดวนโคกสูง ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

34 66101002002 น.ส. มุทิตา พลเสนา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

35 66101002090 น.ส. กอบทรัพย์ มีชาญ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

36 66101002387 น.ส. บุณยาธิดา ย้ิมไตรพร GED

37 66101002401 น.ส. ชนากานต์ อินทรจักร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก

38 66101002405 นาย ปวิทช ธนภูริสิทธิโชค เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

39 66101002482 น.ส. สิรินดา ผลัดศรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

40 66101002493 น.ส. ณภัทร บูรณพิพัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

41 66101002569 น.ส. สาลิน จีระบุญ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

42 66101002704 นาย มนต์ธฤทธ์ิ ธุระงาน ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

43 66101002813 นาย ธัชพล ธัญธนาวรโชต ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

44 66101002891 น.ส. ริลณี ใจค าสุข นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

45 66101002902 น.ส. ธารินี ศรีมุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

46 66101003024 น.ส. พีรณัฐ บุญทิม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

47 66101003147 น.ส. ฑิฆัมพร พยุหะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

48 66101003184 น.ส. วรัทยา จิวานันต์ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

49 66101003197 นาย วชิร วงศ์พันธ์ุเท่ียง อนุราชประสิทธ์ิ นนทบุรี

50 66101003223 น.ส. ศุภาพิชญ์ ท่าวัง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

51 66101003306 น.ส. ผริตา สุขทวี อักษรพัทยา ชลบุรี

52 66101003411 น.ส. ปรายฟ้า แฮฟเนร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

53 66101003633 น.ส. พิมพ์พิชชา อมรสถิตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

54 66101003841 น.ส. จุฑามาศ กิติภูมิธนิน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

55 66101003888 น.ส. วนิดา กิจด ารงชัย พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

56 66101004050 น.ส. ขวัญข้าว โอสถสมบูรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

57 66101004069 น.ส. เกศรา ปล่ังเจริญกุล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

58 66101004088 น.ส. อัยยรัตน์ บาลทิพย์ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

59 66101004133 น.ส. นันทนัท กิตติทวีสิน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

60 66101004358 นาย เฉลิมพักตร์ ประเสริฐเวชศักด์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

61 66101004408 นาย จิรเมธ อารีรุ่งเรือง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

62 66101004525 น.ส. อาภา ไทยทุ่งฉิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

63 66101004584 น.ส. อัญรัตน์ กิจบุญชู บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

64 66101004624 นาย นนทวัฒน์ มุติพันดา มัธยมวัดด่านส าโรง สมุทรปราการ

65 66101004666 น.ส. ภาวิดา ไชยสงคราม เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

66 66101004680 น.ส. พรรษมณ วัชพันธ์ุ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

67 66101004713 น.ส. สุวรรณธนา นาสูง พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

68 66101004751 น.ส. พิม พุ่มแสงทอง สถาบันการศึกษาทางไกล กรุงเทพมหานคร

69 66101004823 นาย ธนินท์รัฐ กิตติโชติวรัตน์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000041 น.ส. กษวรรณ ผิวนวล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 66101000132 นาย ณัฐนนท์ ชีวะวัฒนชัย เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

3 66101000220 นาย วีรวุฒิ ทรงบรรดิษฐ์ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

4 66101000313 น.ส. ปทิตตา ด ารงค์ราชศักด์ิ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 66101000321 นาย วรยุทธ อังศุวรพฤกษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

6 66101000701 น.ส. รินรดี เลิศภัทรวงศ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

7 66101000912 น.ส. ธนัชพร ตุ้มม่วง อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

8 66101001064 นาย ธีรเบศร์ บุดดาห์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

9 66101001228 น.ส. กิตยาภรณ์ ศรีโคตร ปทุมวิไล ปทุมธานี

10 66101001367 น.ส. สิริสกุลตา ดิษทับ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

11 66101001436 น.ส. พุธิตา ศรีสัมพันธ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด

12 66101001494 น.ส. วาจา เหรียญทอง บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

13 66101001497 น.ส. กันติชา ชุมแก้ว เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

14 66101001630 น.ส. พีรยา จุฑาพีรัช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

15 66101001676 น.ส. สุพิชฌาย์ สุวัฒนากุลกิจ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

16 66101001727 นาย ปุญชรัสม์ิ ศรีทองเเท้ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

17 66101001728 น.ส. จุฑารัตน์ ครจงโก สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

18 66101001729 น.ส. รัชฎาภรณ์ บาริศรี รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร

19 66101001745 นาย พศณัฏฐ์ จินจารักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

20 66101001778 น.ส. พิมพ์ชนก มาอินทร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

21 66101001981 นาย ปฐมพงศ์ อ าพันทรัพย์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

22 66101001996 น.ส. สุพีรี เอกรัตนณัฐ สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

23 66101002081 น.ส. ณัฐณิชา บูรณะบัญญัติ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

24 66101002084 นาย วชิรวิชญ์ อิงไธสง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

25 66101002230 นาย วีรภัทร แก้วเทพ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

26 66101002275 น.ส. นภัสสร หิรัญวิวัฒน์วงศ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

27 66101002308 น.ส. ศุภาพิชญ์ ศิริทองนภา อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

28 66101002325 น.ส. ชลริศา เมธา ชลกันยานุกูล ชลบุรี

29 66101002475 น.ส. ชญานิศ อโนทัยสถาพร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

30 66101002503 น.ส. ณิชกมล รอดเนียม กศน.อ าเภอถลาง ภูเก็ต

31 66101002678 น.ส. กวินธิดา บุณยะกมล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

32 66101002690 นาย กัญจน์ เบ็ญจวรรณ ราชด าริ กรุงเทพมหานคร

33 66101002693 น.ส. ปุณณภา ภักดีเสนา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

34 66101002758 น.ส. โศภิตา อินเเจ้ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

35 66101003052 น.ส. สุชาดา วงศ์มา บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

36 66101003126 น.ส. รุจิกาญจน์ พิพิธธีรเมธากุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

37 66101003128 น.ส. ประกายดาว สมบัติ พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร

38 66101003296 น.ส. ธัญทิพย์ ยอดย่ิง หอวัง กรุงเทพมหานคร

39 66101003406 นาย นิติภูมิ ศักดา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

40 66101003436 นาย ภาคิน ไสยาวัน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

41 66101003475 น.ส. ธิติการ โพนทองหลาง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

42 66101003499 น.ส. กิตติพร พวงภู่ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

43 66101003574 น.ส. ณิชกานต์ สุวรรณกองกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

44 66101003678 น.ส. บัวไพลิน ปานสมุทร สตรีนนทบุรี นนทบุรี

45 66101003750 นาย ปัณณรุจน์ สุนทรีธนะวิชญ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

46 66101003937 น.ส. ณัฐณิชา ฉายาสถาพร เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

47 66101003952 น.ส. เอะมิโกะ มารุอิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

48 66101003985 น.ส. ภัศรา สมัครช่วย สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

49 66101004036 น.ส. วีนัส เวสสุกรรมานุกูล ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

50 66101004080 น.ส. ไอริณ ทองสงคราม เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

51 66101004161 น.ส. อภิชญา ชือไพเวสน์ ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ

52 66101004168 น.ส. ฐิตินันท์ จรรยาวิวัฒน์กุล สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

53 66101004284 น.ส. พรรณธิวา พลายเพ็ชร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

54 66101004409 น.ส. ชนนิกานต์ เทพวัง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

55 66101004470 นาย ปัญญวัฒน์ ศรีอรุณลักษณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

56 66101004481 น.ส. กรชมน แก้วนุ่น พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

57 66101004514 นาย อริยทรรศน์ สูงขาว นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

58 66101004519 น.ส. ชลกานต์ สมอฝาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

59 66101004563 น.ส. เบญญาภา มหาสังข์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

60 66101004580 น.ส. ศศิประภา ขุนศิริ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

61 66101004682 นาย ภูตะวัน ขยันกิจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

62 66101004688 น.ส. จิตรวรรณา สุกบางพงศ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

63 66101004690 นาย ปรัชญา นนติวาลย์ สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

64 66101004691 น.ส. กรกนก ทรัพย์สิน เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

65 66101004773 น.ส. ขวัญจิรา แก้วแปง สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

66 66101004844 น.ส. ณัฐนันท์ ทองเพ็ง สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

67 66101004869 น.ส. ธัญญา จันทโรจวงศ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000053 นาย ญาณวัฒน์ แช่มช้อย วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

2 66101000056 น.ส. หยกเงิน พยัควัลย์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 66101000125 น.ส. สุวรรณทา อดินันท์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

4 66101000159 นาย ธนวัฒน์ ชัยวรรณ์ บ ารุงวิทยา นครปฐม

5 66101000303 น.ส. สุมณฑกาญจน์ สุขถาวรกุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

6 66101000633 น.ส. เมธนิยา สินประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

7 66101000696 น.ส. ศวัศฎี เจาวัฒนา กศน.ต าบลส าโรงเหนือ สมุทรปราการ

8 66101000705 นาย ยอด ก้องวัฒนา รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

9 66101000753 น.ส. นัทธิชล วงศ์เมือง สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

10 66101000793 น.ส. นาซูฮา กามิ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

11 66101000922 น.ส. ศุภาพิชญ์ นาดี สตรีอ่างทอง อ่างทอง

12 66101001060 นาย ชัชนันท์ ชาญสง่าเวช สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

13 66101001091 นาย ภัครพงศ์ เจริญพรรณ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

14 66101001174 นาย คณพศ ฮวดเฮง ดาราสมุทร ชลบุรี

15 66101001241 นาย วชิรยุทธ พงศ์อนันตกูล นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 66101001279 น.ส. นลินรัตน์ เมืองครุธ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

17 66101001386 น.ส. ศุภัชญา ทองค า ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต

18 66101001419 น.ส. ปุณยาพร ใจดี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

19 66101001449 น.ส. ทัฐธิยาน์ ขจิตวิวัฒน์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

20 66101001460 น.ส. ปานวาด นารถเสวี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

21 66101001464 น.ส. นนท์ธิญา ชุ่มสมบัติ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

22 66101001467 น.ส. อรปรียา ฟักฟู สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

23 66101001512 น.ส. นงนภัส เฮียงหลี สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

24 66101001525 น.ส. ชวิศา แก้วศิลา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

25 66101001568 น.ส. กุลิสรา นิยตานนท์ ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

26 66101001572 น.ส. ธันย์ปวีณ์ โชติกุลญานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

27 66101001612 น.ส. ดานาถ ตันเจริญ กศน.อ าเภอคลองหลวง ปทุมธานี

28 66101001613 น.ส. ณัฐณิชา หัวนะราษฎร์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

29 66101001631 น.ส. กีรติยาภรณ์ เย็นระยับ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

30 66101001692 น.ส. อัญชนก คีรีรัตน์ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

31 66101001699 น.ส. ชนิศตา ชูชุ่ม วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

32 66101001722 นาย ภาคิน ปรางสุวรรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

33 66101001737 น.ส. มุทิตา เกิดโมลี วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

34 66101001823 นาย ษษิณ จันทนะสุคนธ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

35 66101001906 น.ส. ธัญชนก เซ่ียงฉิน โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

36 66101001954 น.ส. ก าภูฉัตร หอมบุบผา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

37 66101002030 นาย ปราชญา เศวตพิบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

38 66101002070 น.ส. นภัส โชติกาเลิศกุล สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

39 66101002114 น.ส. อศิรวรรณ สอนกล่ิน โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

40 66101002217 น.ส. รภัทภร ธีระเดชานนท์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

41 66101002227 น.ส. ญาณิตา รัชตสวรรค์ มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

42 66101002237 น.ส. จันทิมา ทองใบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

43 66101002280 นาย อาฤญช์ เผือกคุ้มกฤษ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

44 66101002298 นาย รัฐนันท์ ลัคนานนทิวงศ์ วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

45 66101002329 น.ส. อภิญญา ไชยศรี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

46 66101002351 นาย ปัญณทัศน์ ข าเสม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์

47 66101002409 น.ส. พิชญาณ์กาญจน์ จิรภัทรวณิช เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

48 66101002434 น.ส. กุลิชา แซ่ใช้ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

49 66101002452 น.ส. สุดารัตน์ เเก้วนาวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

50 66101002474 นาย พชรพล ศรีเพชร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

51 66101002580 นาย กันต์กวี ผลนัย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

52 66101002586 น.ส. ศิวพร ปึงเสียงดี สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

53 66101002588 น.ส. ฉัตรลดา ฉิมพลิกานนท์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

54 66101002676 นาย ณัฐณรงค์ แซ่ตัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

55 66101002680 น.ส. จีรนันท์ บุญประสม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

56 66101002712 นาย ธีรภัทร ขันทองค า พยุหะพิทยาคม นครสวรรค์

57 66101002713 น.ส. วรัญญา แพงพฤกษ์ภูมิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

58 66101002715 น.ส. นพรัต ยุวณวรรธนะ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

59 66101002757 น.ส. ณัฐพร ชโยกิจเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

60 66101002814 น.ส. ชวิศา ตรีพาณิชกุล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

61 66101002915 น.ส. สิริกาญจน์ พจสุวรรณ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

62 66101003040 นาย ปรานต์ เหลาแก้ว สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

63 66101003043 น.ส. ฟ้าใส นิลประดับ กศน.ต าบลเวียงใต้ แม่ฮ่องสอน

64 66101003079 น.ส. อาทิตยา สุ่มพันธ์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

65 66101003185 น.ส. พสุนิด แดงสุนทรชัย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

66 66101003186 น.ส. ศรันย์พร ผวาผดุง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

67 66101003403 น.ส. รักษ์ชนก วิริยินทรีย์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

68 66101004556 น.ส. ภาวิดา สุริวงค์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

69 66101004891 น.ส. วนิชพร ชมสวัสด์ิ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

70 66101005454 น.ส. อัญวีณ์ พุทธิจิระพัชร์ มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000400 น.ส. ณปราณ เมธาแสนโพธา รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

2 66101000900 นาย คณาพงษ์ เจียมสุบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 66101001239 น.ส. นภัสสร วัฒนกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

4 66101001284 น.ส. พิมพ์มาดา เขียนรูปครุฑ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

5 66101002042 น.ส. พิมพ์พิชชา เนาวรัตน์สถาน สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 66101002306 น.ส. จุฑารัตน์ จันทพุฒ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 66101002508 น.ส. เมขลา นาทะทอง ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์

8 66101002555 น.ส. รัมภ์รดา นวยุทธ์ิ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

9 66101002593 น.ส. อารีรัตน์ พรมสุข วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

10 66101003025 น.ส. ศศิกานต์ ดอกเหม อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

11 66101003168 น.ส. ปภาวี แสนศรีจันทร์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

12 66101004546 น.ส. วรัญญา มณีศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101001263 น.ส. ณัชชา ทองชิตร์ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 66101001472 น.ส. ดามิสา เผือกวัฒนะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

3 66101001653 น.ส. จุฑารัตน์ พรมราช บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

4 66101001777 น.ส. อริญชยา ค าดี สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

5 66101002086 น.ส. ศศิกานต์ บัวส าลี เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

6 66101002253 นาย พลกฤต เลิศวุฒิวิวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

7 66101002344 น.ส. ภัทรนันท์ เกียรติกุล ระยองวิทยาคม ระยอง

8 66101002568 น.ส. สุพิชญามิล เขจรนิตย์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

9 66101002998 น.ส. ปุณยนุช อมาตยานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

10 66101003918 น.ส. ตวงเพชร นาคฤทธ์ิ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

11 66101004685 นาย ภัทรนันท์ สุทัศน์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

12 66101004763 น.ส. ชุติกาญจน์ อารีย์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000263 น.ส. พุทธณภรณ์ ปวงรังษี พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

2 66101000268 น.ส. พุฒิดา ตันใจเพชร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 66101000278 นาย ณฐพฤทธ์ รุ่งสมัย มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

4 66101000290 นาย วัชริศ ด ารงค์ศักด์ิกุล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 66101000300 น.ส. นิรชา กะล าพัก ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 66101000521 นาย แทน รักษ์ภู สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

7 66101000590 น.ส. อชิรญา อุ่นจิตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

8 66101000700 น.ส. กฤตพร สว่างอารมณ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 66101000843 น.ส. ณภัทร เอ้ือชัยวิวัฒน์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

10 66101000885 น.ส. พุธิตา บุรีวงศ์ กศน.เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

11 66101000999 นาย ณัฐนันท์ เดชมงคลวัฒนา ศรียาภัย ชุมพร

12 66101001242 น.ส. กุลชญา กมลณรจน์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

13 66101001370 น.ส. ณัฐชนัน ไพรร่ืนรมย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

14 66101001379 น.ส. หยาดฝน นิโรจอาจ มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

15 66101001461 น.ส. อิสรีย์ เนาว์เย็นผล อัมพรไพศาล นนทบุรี

16 66101001599 น.ส. สุขกมล กล้าหาญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

17 66101001665 น.ส. กัณฐ์ชิสา สหวัชรเศรษฐ์ ศูนย์การเรียนนิวตัน กรุงเทพมหานคร

18 66101001721 น.ส. ภทรนฤน อิทธิอติชาติ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

19 66101001875 น.ส. ภัทรภร สมใจ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

20 66101001880 นาย กรธนัท ถวัลย์กิจด ารงค์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

21 66101001883 น.ส. ณัฏฐนันท์ ชาบุญมี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

22 66101001917 น.ส. มุกมณี จ่ันทอง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

23 66101002027 น.ส. ณัฏฐณิชา จันทร์กอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

24 66101002082 น.ส. วรัญญา ไทยทะเล มารีย์วิทยา นครราชสีมา

25 66101002087 น.ส. จนิสตา แจ๋วประยูร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

26 66101002204 น.ส. พรลภัส จ่างค า ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

27 66101002425 น.ส. ณัฐพร จากผา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

28 66101002429 น.ส. รมย์ธีรา เกิดพรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

29 66101002481 น.ส. ปิยะวีย์ ฉิมวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

30 66101002571 น.ส. เพียงดาว สีสังข์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

31 66101002609 น.ส. นันท์นภัส มานะกุลสวัสด์ิ ปัญโญทัย กรุงเทพมหานคร

32 66101002785 น.ส. เฌอริช ตินานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

33 66101002867 น.ส. ทักษอร เอ้ือการณ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

34 66101002973 น.ส. รริศรา ศรีแก้ว สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

35 66101003195 น.ส. กัญญ์วรา แช่มช้อย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

36 66101003242 น.ส. นันท์นภัส เพ็งชะตา เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

37 66101003245 น.ส. ปุณยวีร์ สุริยวรพัฒน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

38 66101003279 น.ส. ชลิดา รักษาสัตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

39 66101003292 น.ส. โยษิตา ล้ิมรังษี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

40 66101003374 น.ส. บุญรักษ์ ทองใบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

41 66101003420 น.ส. ธัญดา เนตินิธิวุฒิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

42 66101003456 น.ส. นริศรา วีระกิจ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

43 66101003557 นาย ธนดล ธรรมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี

44 66101003591 น.ส. กัญญาวีย์ ศิระมานะกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

45 66101004009 น.ส. ทัศกัณจ์ยพร เชียงดา สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

46 66101004020 น.ส. ธนพร พาณิชย์โชติ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

47 66101004052 นาย พรชนะ นิรันดร์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

48 66101004588 นาย ปราชญา สิงห์กัญญา แสงทองวิทยา สงขลา

49 66101004611 น.ส. นภสรณ์ สุดเสียงหวาน กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

50 66101004756 น.ส. สุชัญญา ธัญธนพัต บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

51 66101004766 น.ส. ณัฐณิชา นุชอินทร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

52 66101004770 นาย สรวิชญ์ เกินการ สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

53 66101004853 น.ส. พิชชานันท์ รัตนกรวิทย์ GED

54 66101005113 น.ส. วรรณวรินทร์ ลัทธิเดช สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000350 น.ส. ชญาดา เฉลิมฉัตรวรากร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000104 น.ส. เพียงดิน เงินเส็ง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 66101000130 น.ส. ณภัทร ตันติพานิชพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

3 66101001626 น.ส. เพลงแพรวา โรจนภัทรากุล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101003219 น.ส. กุลจิรา เลาห์ภูติ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 66101003305 น.ส. ปนัสยา นุกูลโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000516 นาย อดิศา ศรีปฐมสวัสด์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 66101000801 นาย ณัฐพันธ์ ค าสันเทียะ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101002459 น.ส. มินตรา ฆังคะจิตร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000072 น.ส. อัยยะ เงินทวีคูณ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 66101003379 น.ส. พลอยพรรณ คงอมรสังข์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000184 นาย ชวัล สุขกลม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

2 66101000368 น.ส. ขวัญชนก มีมา นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

3 66101000510 น.ส. ธนพร ปลาทอง สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

4 66101001127 น.ส. นิธิชญา ม่ันเกษตรกิจ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

5 66101001775 น.ส. รัชต์วรากมล ศรีเรืองสิน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

6 66101003190 น.ส. ปิยะธิดา ไทยทอง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

โครงการความถนัดด้านภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000010 น.ส. ธนาภา ศักดี นารีวิทยา ราชบุรี

2 66101000050 น.ส. สลิณา จินตวิจิต เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

3 66101000174 น.ส. ปฐมพร หนอนไม้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

4 66101000222 น.ส. เพ็ญฤดี กาญจนโกสุม บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

5 66101000234 น.ส. บงกชกร ไทยผดุงพานิช กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี

6 66101000301 น.ส. วริศรา ทิพย์คีรี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

7 66101000310 น.ส. ปาณิสรา เนาว์ชัย แก่งคอย สระบุรี

8 66101000650 นาย ธีรวัฒน์ ย่ิงถาวร เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

9 66101000726 น.ส. ณัฐกานต์พิไล อินทร์แก้ว วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

10 66101000886 นาย ณภัทร ละออ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

11 66101000968 น.ส. ภัทรวดี สังข์ทอง อัมพรไพศาล นนทบุรี

12 66101001116 น.ส. พราวน ้าเพชร จิดาพชรพงศ์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

13 66101001830 น.ส. ศศิกานต์ เกตุแก้ว ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง

14 66101001919 น.ส. ทิพวรรณ ถาวรสาลี โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

15 66101001947 น.ส. สุธีรา บุญรอด คงทองวิทยา นครปฐม

16 66101001986 น.ส. โมณิกา ก้อนจันทร์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

17 66101002098 น.ส. รชตมน แก้วอ าไพ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

คณะอักษรศาสตร์
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

18 66101002178 นาย ปวริศ บูระพันธ์ ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์

19 66101002196 น.ส. วิชญาพร ทาริยะชัย ตะพานหิน พิจิตร

20 66101002389 น.ส. ภิญญาดา เพียรทอง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

21 66101002527 น.ส. ศิวาพัชร์ มีบุญ แกลงวิทยสถาวร ระยอง

22 66101002781 น.ส. พอเพียง จองปุ๊ก ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

23 66101003123 นาย ภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

24 66101003252 น.ส. พิชยา ราโชกาญจน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

25 66101004128 น.ส. นันตกานต์ ม่วงลอด ซับใหญ่วิทยาคม ชัยภูมิ

26 66101004184 น.ส. แต๋น ไม่มีนามสกุล อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

27 66101004220 น.ส. ประภาสิริ เพ็งเปรม สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000057 น.ส. ภิญญดา สังข์สุวรรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

2 66101000782 น.ส. เพชรฟ้า พนมวงศ์ หงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร

3 66101000901 น.ส. ชนาภัทร อาจภักดี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

4 66101001159 น.ส. ดลพร กิจอรุณโชค กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

5 66101001317 น.ส. ภพศิริ พันธ์จี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร

6 66101001680 น.ส. สิรีธร นวลแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

7 66101001928 น.ส. ภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

8 66101002517 น.ส. รมัณยา ป่ินตระกูล ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

9 66101002620 น.ส. พรวนัช โปธิด า สันก าแพง เชียงใหม่

10 66101003000 น.ส. ษิญาภา ธนะสีลังกูร นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

11 66101003019 น.ส. บุญญารักษ์ พ่วงอ าไพ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

12 66101003312 นาย ชนินทร์ ภู่ระย้า คงคาราม เพชรบุรี

13 66101004355 น.ส. ปุณยวีร์ พุทธศานต์ิบัณฑิต เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น

14 66101004659 นาย กิตติธัช ตันเจริญ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

15 66101005075 นาย สุรเชษฐ์ นามบุตรดี ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000260 น.ส. ปัทมาพร ทองเกิด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

2 66101000364 นาย วิศวะ การสอน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

3 66101000526 นาย พาวิช ผูกอ้น สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

4 66101000840 น.ส. วาสนา ถึกแปลก สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 66101000893 น.ส. ศวรรยา ดอนพิกุล กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

6 66101001115 น.ส. พัชราภา ชัยเกิด สภาราชินี 2 ตรัง

7 66101001347 นาย อินทัช เจริญลาภ สตูลวิทยา สตูล

8 66101001557 นาย ภูวิศ กออภิญญากุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

9 66101001783 น.ส. กัญญาภรณ์ กล้ากสิการณ์ ห้วยน ้าหอมวิทยาคาร นครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 66101002173 น.ส. วัศยา ฉุยฉาย ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

11 66101002244 นาย ปราชญา ฉันงูเหลือม ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

12 66101002657 น.ส. ณัชชา เกตุแก้ว ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

13 66101002788 น.ส. ปริศนา โกศลสมบูรณ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

14 66101002860 นาย วีรภัทร หาญสงคราม ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

15 66101002883 น.ส. เดวี ไม่มีนามสกุล อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

16 66101003066 น.ส. ณัชชาภรณ์ ค าผุย โพธ์ิไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี

17 66101003545 น.ส. ธมลวรรณ เคียงกิติวรรณ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์

18 66101003558 นาย ภูบดินทร์ ศรีนิล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

19 66101003675 นาย รพีภัทร แคนตะ นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม

20 66101003892 นาย พีรภัทร นักปราชญ์ วิเชียรมาตุ ตรัง

21 66101004228 น.ส. กชมน จุนาพงศ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

22 66101004298 น.ส. ปวีณา ชายทอง อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

23 66101004436 น.ส. ลภิสรา กลับวิเศษ สหวิทย์ สุพรรณบุรี

24 66101004489 น.ส. ชนิกานต์ สุขอุดมกอบกุล อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

25 66101005009 น.ส. พิมพ์ชนก ไชยชมภู รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

26 66101005184 นาย สรวิศ ชูทอง สตรีพัทลุง พัทลุง

27 66101005319 น.ส. เปรมิกา มีคุณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000145 นาย ชัยวัฒน์ พยาน้อย โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด

2 66101000610 นาย รัฐภูมิ พวงวัดโพธ์ิ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

3 66101001163 น.ส. จินดารัตน์ เกิดศรี วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง

4 66101001215 น.ส. พัชรพร มุสิกิม พัทลุง พัทลุง

5 66101001589 น.ส. ชนิตา ศิริหล้า ภูเรือวิทยา เลย

6 66101001902 น.ส. พรธีรา ประทุมมา นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม

7 66101002064 นาย กฤตภาส ศิริชัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

8 66101002130 น.ส. พิชชากร แหลมแจง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

9 66101002305 นาย ปริตต์ รุ่งเรือง มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

10 66101002316 น.ส. กรรณิการ์ จ๊ีดนาเกลือ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

11 66101002386 น.ส. พิชญามญช์ุ ทักคุ้ม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

12 66101002671 นาย ภูวนารถ หมายรอกลาง มวกเหล็กวิทยา สระบุรี

13 66101002920 น.ส. กันตินันท์ ไทรงาม วิเชียรมาตุ ตรัง

14 66101003690 นาย กฤษณพงศ์ แก้วเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

15 66101003715 น.ส. ทักษพร นพคุณ เซนต์เมร่ี อุดรธานี

16 66101003770 น.ส. จิรัชยา สงมูลนาค แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

17 66101003825 น.ส. อนันธิตา เนินอุไร กศน.ต าบลท่าประดู่ ระยอง

18 66101004280 น.ส. รติมา งามข า เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

19 66101005349 น.ส. ธัญญมน บุญศรี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

20 66101005422 น.ส. กานต์มณี เกตุใหญ่ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000524 นาย เรวัต บุตรวิชา มารีย์วิทยา นครราชสีมา

2 66101003157 น.ส. อนัญญา อายุเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 66101003332 นาย กาจน์พิสิทฐ์ วังคีรี ภูเรือวิทยา เลย

4 66101003589 น.ส. นภมณี พุทธคุณรักษา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 66101003974 นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์เพ็ญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000325 นาย พลพล อินทร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 66101002432 น.ส. ธีรดา พุ่มเจริญ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร

3 66101003372 น.ส. ฉัตราพร จิตรีงาม ด่านขุนทด นครราชสีมา

4 66101003466 น.ส. ศุภิสรา สิมพรักษ์ ระยองวิทยาคม ระยอง

5 66101003795 นาย พัสกร กรรณโม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

6 66101004151 น.ส. กชกร รัศมี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

7 66101004238 นาย ณัฐพัช กิจเจริญ ระยองวิทยาคม ระยอง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000496 น.ส. กรกนก ขุมเพ็ชร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

2 66101000619 นาย ชลธี เกิดก่อวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

3 66101000693 นาย ระพีพัทธ์ ชอบสูงเนิน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

4 66101000794 นาย ทินภัทร หอมนวล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

5 66101001002 นาย ธนาธิป ล้ิมวงศ์เจริญ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

6 66101001049 นาย สรวิชญ์ ห้องโสภา ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

7 66101001477 น.ส. มนัสวี ทิพย์สุข ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

8 66101001688 นาย ทรงปวร มหาปิยานนท์ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

9 66101001785 นาย สิทธา สารเพชร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

10 66101001943 นาย ภีราพัฒน์ จันทร์ฤทธ์ิ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

11 66101002075 นาย จิรายุ ทัพขวา มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

12 66101002110 นาย ธนัช โรจานุวงศ์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

13 66101002340 นาย อภิวัฒน์ ทัสนานุตริยภรณ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

14 66101002448 น.ส. วริษฐา หนูคง เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

15 66101002694 นาย ฐาพล ชินกรสกุล พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

16 66101002830 นาย สุธิสิทธ์ิ กล่ินพยอม วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

17 66101002974 นาย กฤติน ด่านซ้าย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

18 66101003069 นาย ปฏิพล ด าทอง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

19 66101003177 นาย นครินทร์ ว่องไวพิพัฒน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

20 66101003249 นาย ชาญวิช มาศมัณฑนะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

21 66101003288 นาย ภัทรภูมินทร์ นิลเกษม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

22 66101003322 น.ส. นิภาวรรณ จันทรังศรี บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

23 66101003324 น.ส. สุนันทา ชีวโรจน์ณรงค์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

24 66101003594 น.ส. พิริยากร แก้วเรือง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

25 66101003669 นาย สิรวิชญ์ ไชยพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

26 66101003672 น.ส. กัญญาวีร์ ภูละออ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

27 66101003680 น.ส. นภัสวรรณ กอสินประเสริฐ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

28 66101003768 น.ส. ยุวดี ศิริสุข ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 66101003790 นาย ก้องเกียรติ สมวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก

30 66101004381 นาย มูฮ าหมัด ลาเต๊ะ ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา

31 66101004434 นาย สรวิศ บุญนี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

32 66101004593 นาย อัครวินท์ ทองสิงห์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

33 66101004740 นาย คีญภัสน์ แก้วผ่อง กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

34 66101005040 นาย ณทรรศน์ พรหมประดิษฐ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

35 66101005245 นาย วฤทธ์ิ สาลี มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

36 66101005338 นาย อินทัช โมนยะกุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000179 น.ส. ช่อภัคสุนันท์ เหมือนมณีคชา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

2 66101000188 น.ส. ภคพร สัลละพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

3 66101000254 น.ส. นวนันท์ นวลรอด เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี

4 66101001106 น.ส. สุภาวดี รูปสูง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

5 66101001369 น.ส. สุชาวดี รุ่งเรืองศรี ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 66101001742 น.ส. จิรัฐติกาล สวนดอกไม้ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

7 66101001804 น.ส. หน่ึงฤทัย เพทายประกายเพชร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

8 66101001908 น.ส. สายสวรรค์ กามอย สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา

9 66101002007 น.ส. บัณฑิตา จูคลองตัน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

10 66101002012 น.ส. หน่ึงฤทัย คงเจริญ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

11 66101002057 นาย พิชญุตม์ หิตการุญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

12 66101002513 น.ส. เจนจิรา โพธ์ิจันทร์ มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

13 66101002800 น.ส. ณัฐณิชา ดาศรี ภูเขียว ชัยภูมิ

14 66101003508 น.ส. ศิรภัสสร ผุยรอด พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

15 66101003712 น.ส. วิจิตรา โจหิงค์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

16 66101003846 น.ส. ณิชนันทน์ ลีนิล ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

17 66101003898 นาย ฟารุก ไชยมิกัน พัฒนาวิทยา ยะลา

18 66101004056 น.ส. ณัฐพร แก้วเกตุ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

19 66101004066 น.ส. ระพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

20 66101004164 น.ส. จารุดา ชัยศรีประเสริฐ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 41 -

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

21 66101004203 น.ส. อรไพลิน เชาว์ชัยนาม สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

22 66101004528 น.ส. พันวรรษา ลออพงศ์พฤกษ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

23 66101004564 น.ส. อริสรา ลาภเจริญชัย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

24 66101004638 น.ส. รัตนากร พะณะงาม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

25 66101004712 น.ส. ปานภัส วสิษฐ์พล สตรีพัทลุง พัทลุง

26 66101004973 น.ส. มณฑิรา ไทรรอดศรี ราชินีบูรณะ นครปฐม

27 66101005140 นาย ศิวกร เซ่ียงฉิน มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

28 66101005180 นาย พีรภัทร คงเจริญ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร

29 66101005318 นาย นพนันท์ แคเขียว ทวารวดี นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000231 นาย ณัฏฐ์ สิงห์สถิตย์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

2 66101000723 นาย นิธิพล อาชาปราโมทย์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

กรุงเทพมหานคร

3 66101000829 นาย นภดล แสงสว่าง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

4 66101000985 นาย สุทธิพงษ์ จงจ ารัสพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 66101001194 น.ส. กนกวรรณ เป่ียมสง่า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

6 66101003311 นาย บุลากร เข้มสกุล สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

7 66101004549 นาย สุวพิชญ์ อาษา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

8 66101005419 นาย พีรพล ศิริวัฒน์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101001554 น.ส. ธนัญชนก อเนกศุภพล ศรียาภัย ชุมพร

2 66101001847 น.ส. ชญาน์นันท์ แสงสุริฉาย นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

3 66101002214 นาย แสนรัก สีกล ่า รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

4 66101003618 นาย บุญน า ทับประทุม พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม

5 66101004877 นาย เจษฎา ทองแหลมน้อย ศาลาตึกวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000954 น.ส. ปวีณ์ธิดา ทองแผ่น เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

2 66101000965 น.ส. ศุภรัตน์ ค ้าคูณ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี

3 66101001113 น.ส. การ์ณิดา สะแลแม พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี

4 66101001171 นาย ศักรินทร์ ลือชาการ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

5 66101001625 น.ส. ชนากานต์ อินทเจียด สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

6 66101001677 น.ส. จิดาภา มณีน้อย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

7 66101002301 น.ส. ดารัตน์ พระเขียนทอง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

8 66101004048 น.ส. ธิดารัตน์ แย้มเกษร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

9 66101004582 น.ส. ณัฏฐณิชา ศรีราม ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์

10 66101004761 น.ส. กัญญาวีร์ ศรีพยัคฆ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000218 น.ส. สิริหทัย สุขสถาน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

2 66101000506 น.ส. กรรณิการ์ กาญจนเพ็ญ เทศบาล๕เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

3 66101000703 น.ส. ภัณฑิลา พุ่มสงวน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 66101000758 น.ส. พิมพ์มาดา เอกกุล ปัญจดี ชัยภูมิ

5 66101000802 นาย ธนากร ด้งพุก ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

6 66101000838 น.ส. อมรรัตน์ เพชรคงแก้ว หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช

7 66101000957 นาย จักรพงศ์ ส าเภา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

8 66101000978 น.ส. ศิลาริน พรหมมิ ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

9 66101001211 น.ส. วนัสนันท์ เพชรสมบัติ อรัญประเทศ สระแก้ว

10 66101001441 น.ส. สุทิสา ชุมรัตน์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

11 66101001462 น.ส. วริศรา จันทร์ประสพชัย สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

12 66101001486 น.ส. วรรณ์รวี ก าเนิดสินธ์ุ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

13 66101001501 น.ส. วลัยทิพย์ ศิริวัฒน์ ตากพิทยาคม ตาก

14 66101001521 นาย จิรกร อุ่นอบ วิเชียรมาตุ ตรัง

15 66101001579 น.ส. กมลวรรณ ธรรมรักษ์ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

16 66101001597 นาย ชิษณุพงศ์ เภรีวิวัฒน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

17 66101001652 น.ส. ศิวพร อ ่าจิตต์ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

18 66101001662 น.ส. สุพิชฌาย์ คนหลัก สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

19 66101001818 นาย กฤติเดช สิมมาสุด สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

20 66101001867 น.ส. ทัตพิชา แก้วเกิด หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

21 66101001951 นาย ธีรัตม์ กุศลศิลปวุฒิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

22 66101002257 น.ส. ศุภธวดี ไวยเวช กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

23 66101002454 น.ส. ศศิวิมล ม่นจะบก ปัญจดี ชัยภูมิ

24 66101002685 น.ส. อัสรีมา หะยีหวัง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

25 66101003092 นาย สหรัฐ จันทรานสรณ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

26 66101003320 นาย ภูริภัทร ทองดีเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

27 66101003357 นาย คุณาธิป พรหมภัฒน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

28 66101003387 นาย ธนกฤต ตาทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 66101003405 น.ส. ศุภกานต์ สวัสด์ิวอ ศรีราชา ชลบุรี

30 66101003440 น.ส. ชุติมณฑน์ ใจตรง มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

31 66101003668 นาย กฤษฎา รวบรวม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

32 66101003765 นาย ชาญชัย อินทะปัตถา กัลยาณวัตร ขอนแก่น

33 66101003785 นาย มูอาซ จารง พัฒนาวิทยา ยะลา

34 66101004029 นาย ศุภวิชญ์ โชติมิตร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

35 66101004033 น.ส. มัญชุสา ค าจันทร์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

36 66101004273 นาย สราวุฒิ มฤคพันธ์ุ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

37 66101004274 น.ส. กังสดาล ศิริพันธ์ุ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

38 66101004315 นาย ณัฐวุฒิ ดาแป สมุทรปราการ สมุทรปราการ

39 66101004498 นาย กิตติ แสวงทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

40 66101004529 น.ส. กัลยกร เสน่หา พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

41 66101004595 นาย สิรวิชญ์ ล่าทา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

42 66101004865 น.ส. โซเฟีย ปะดอมะ พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี

43 66101004887 น.ส. พิสุทธินี ผลวินิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

44 66101005099 นาย กัญจน์ณภัท บุตรรัตนะ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

45 66101005160 นาย ธราดล ผิวน่ิม ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

46 66101005191 น.ส. อัสรา สาเก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

47 66101005237 น.ส. ปัทมา บานเย็น มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

48 66101005287 น.ส. พิชญา ชิณพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000045 น.ส. ปณิดา ศรีพรหมมา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

2 66101000388 น.ส. ศิรินทร์ ภูเวียง บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

3 66101000417 นาย ธนกฤต บุตรถาราม สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

4 66101000631 น.ส. ชนิสรา สวัสดี สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

5 66101000714 น.ส. รัตนาภรณ์ อินไชยา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

6 66101000766 น.ส. ศุภัชญา งามเรียบ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

7 66101000943 น.ส. อรกานต์ มณีวงศ์วิจิตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

8 66101000981 นาย ภูริพัฒน์ ช่วยเจริญ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

9 66101001076 น.ส. สุพรรษา เล็กชะอุ่ม รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

10 66101001281 น.ส. พชรพร ศิริเวชช นักบุญเปโตร นครปฐม

11 66101001286 น.ส. กชภัทร สุเดช ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

12 66101001301 น.ส. ปราณปรียา ตาสุ่ย มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

13 66101001325 น.ส. ฐิติยา ม่ันคง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

14 66101001360 น.ส. วิลาสินี เฮงประเสริฐ พัฒนานิคม ลพบุรี

15 66101001378 น.ส. ณัฏฐ์ นพวัฒน์นาวี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

16 66101001398 น.ส. ฐิติกานต์ ช้างล่ิง ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

17 66101001585 น.ส. ศิริกาญจน์ พระแท่น ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

18 66101001629 น.ส. อรยา อยู่ศรีสุข ราชินีบูรณะ นครปฐม

19 66101001824 น.ส. ดวงภรภัทร สรรพราช ราชินีบูรณะ นครปฐม

20 66101001869 น.ส. ภิญญดา พัฒนประดิษฐ์ ศรียาภัย ชุมพร

21 66101002038 น.ส. ลักษสุภา ธัญญพืช กีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

22 66101002039 น.ส. ณัฐวดี แสนบุตร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

23 66101002148 น.ส. ณัฏฐ์นารี แจ่มยวง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

24 66101002151 น.ส. วณัฐธิดา เฉลยไตร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

25 66101002153 น.ส. อรอารีย์ ย่อมอารีย์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

26 66101002188 น.ส. ขนิจฐา สุดเทศ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

27 66101002242 น.ส. อัฑฒ์เอ้ือการย์ สว่างย่ิง ท่ายางวิทยา เพชรบุรี

28 66101002687 นาย ภูวเดช อินสุ่ม หันคาพิทยาคม ชัยนาท

29 66101002740 น.ส. ดรุณี สินปรุ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

30 66101002986 น.ส. จณิสตา สามงามจัน พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม

31 66101003041 น.ส. จันทกานต์ กนกมนเทียร ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

32 66101003120 น.ส. กรวรรณ นาวิก สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

33 66101003309 น.ส. อรัชพร ปรางปราสาท ระยองวิทยาคม ระยอง

34 66101003314 น.ส. อภิชญา ศรีไทยรักษ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

35 66101003442 น.ส. สุภาวิณี ใจแก้ว ราชินีบูรณะ นครปฐม

36 66101003561 น.ส. พีรกานต์ ศักด์ิทอง พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

37 66101003636 น.ส. อัจฉรา ธนะกิจศิริ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

38 66101003666 น.ส. ฌัฐธิดา สวนน้อย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

39 66101003722 นาย ปรินันท์ ชินช านาญ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

40 66101003858 น.ส. กุณนิชา จันสีทอง จ่านกร้อง พิษณุโลก

41 66101004043 น.ส. เมรียา ตุ้มกลีบ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

42 66101004170 น.ส. จิราพร หนูสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี

43 66101004173 น.ส. ปุณณภา ประกอบแก้ว ระยองวิทยาคม ระยอง

44 66101004179 น.ส. อาภัสรา แซ่เอ๊ียะ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

45 66101004383 น.ส. จุฑามาศ สว่างศรี หันคาพิทยาคม ชัยนาท

46 66101004440 น.ส. มณฑากานต์ เกิดดอนแฝก ราชินีบูรณะ นครปฐม

47 66101004532 น.ส. วนัชพร พุฒิด ารง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

48 66101004537 นาย ธัญญพงศ์ ล้ิมบรรจง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

49 66101004903 น.ส. อารียา สุขเกษม สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

50 66101005101 น.ส. พลชนน์ แสนพล ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

51 66101005322 น.ส. อัสนา สาเก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101001121 น.ส. จิรนันท์ นันตาเขียน ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

2 66101001423 นาย ปัณณกร อ่อนจินดา ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

3 66101001483 น.ส. สุประวีณ์ ธนโชคบุญศิริ สีค้ิว “สวัสด์ิผดุงวิทยา” นครราชสีมา

4 66101002809 น.ส. กุลธิดา ประทุมเกษ เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ

5 66101003356 นาย ธนวิชญ์ ทัพจุมพล สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

6 66101003377 นาย ธนภัทร เหลาธรรม หนองเรือวิทยา ขอนแก่น

7 66101003814 น.ส. พิมพ์นิภา รัตนสิงห์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

8 66101003903 น.ส. รัตนาพร จันจินดา มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000040 น.ส. เอรินยา แสงหัวช้าง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

2 66101000043 น.ส. วริตาพร คล้ายกมล เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

3 66101000215 น.ส. ฉัตรฤดี พลซา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี

4 66101000256 น.ส. ปทิตตา โชติวงษ์ ราษฎร์นิยม นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 66101000318 นาย ปรเมศร์ จรนามน สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ

6 66101000320 น.ส. กฤชฐา ศรีชูทอง มัธยมจิตจัณ สงขลา

7 66101000401 น.ส. นันนภัส ประจงสาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

8 66101000408 น.ส. เบญญา บุญเพ็ชรัตน์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

9 66101000466 นาย พัฒน์รพี ชอบดี สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

10 66101000482 น.ส. ภาวิดา ดวงขวัญ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

11 66101000584 น.ส. ธนพร บุญชูรอด ราชินีบูรณะ นครปฐม

12 66101000614 น.ส. ธฤตวัน เพชรรอด กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี

13 66101000654 น.ส. อริสา อ่อนช้อย เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

14 66101000699 นาย วุฒิภัทร โรจน์พงศ์เกษม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

15 66101000739 นาย สิทธิพล เพชรปาน จ่านกร้อง พิษณุโลก

16 66101000749 นาย พชร น้อยสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

17 66101000859 น.ส. ชุติสรา แก้ววงษา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

18 66101000937 น.ส. ลักษิกา ปานป่ิน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

19 66101001056 น.ส. พิมลพรรณ อินบุญยา วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

20 66101001090 น.ส. กัลยกร นฤมิตอัตถจริยา เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

21 66101001144 น.ส. กนกวรรณ สุภีชวี บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

22 66101001158 น.ส. ทยิดา ริยาพันธ์ ปัญจดี ชัยภูมิ

23 66101001181 น.ส. ทอฝัน วิทา เชียงกลางประชาพัฒนา น่าน

24 66101001185 น.ส. จิรวรรณ์ สุดใจ สตรีศรีน่าน น่าน

25 66101001208 น.ส. สุภัสสรา น่ิมเกิดผล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

26 66101001357 น.ส. วรรณภา ฤทธิจีน สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร

27 66101001425 นาย เจษฎากร รวดเร็ว กวงฮ้ัว ระยอง

28 66101001463 น.ส. ลลิตา แก้วดวงเล็ก จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

29 66101001465 น.ส. วรรศมล สุขสง่า จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

30 66101001473 นาย วิศนุรักษ์ มีประไพ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

31 66101001555 นาย ภูวดล คุณวันดี เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น

32 66101001592 น.ส. ญาตาวี สอนกุดตุ้ม สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

33 66101001600 น.ส. จัยพาณิชย์ แจ้งอรุณ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

34 66101001636 น.ส. ศุภิสรา ธรรมเนียมใหม่ บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

35 66101001654 น.ส. ประกายรัตน์ โพธ์ิเอ่ียม อู่ทอง สุพรรณบุรี

36 66101001670 น.ส. ปวีณ์ริสา วัฒนสิน ปัญญาวิทย์ ตรัง

37 66101001700 น.ส. พรธิตา หาพันธ์ุ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด

38 66101001711 น.ส. อารยา สีระวงษา ท่าบ่อ หนองคาย

39 66101001789 น.ส. ปฏิมาภรณ์ อ าพันทอง ราษฎร์นิยม นนทบุรี

40 66101001892 น.ส. ปราณปริยา จันทนวล จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

41 66101001924 น.ส. ณิชาพัชธ์ สมฤทธ์ิ หอวัง กรุงเทพมหานคร

42 66101001931 น.ส. กรชินันต์ แสนสุข หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

43 66101001958 น.ส. พรนิตา เพ็ชรข า กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

44 66101002032 น.ส. ฟ้าใหม่ ยวนคง ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

45 66101002044 นาย กิตติศักด์ิ ทองเขียว สตรีระนอง ระนอง

46 66101002103 น.ส. นัชชา ระเวงวรรณ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม

47 66101002128 น.ส. ศศิธร ศานติเกษม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

48 66101002150 น.ส. สุณัฏฐา แจ่มรุจี ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร

49 66101002228 น.ส. ภัสวี วรรณวงศ์ คลองใหญ่วิทยาคม ตราด

50 66101002240 นาย ปฏิภาณ พิมานไพรัตน์ อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

51 66101002265 น.ส. กัญญารัตน์ กอหาร ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

52 66101002451 นาย กิตติภพ เรณุมาร มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

53 66101002465 นาย กฤติเดช จังสมยา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

54 66101002563 นาย ศุภณัฐ กิรัมย์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

55 66101002650 น.ส. โสภา ราคา กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

56 66101002710 น.ส. บัญฑิตา ตันติศิวกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

57 66101002748 น.ส. วรินธร รากทอง อัสสัมชัญระยอง ระยอง

58 66101002848 นาย ชัยภัณฑ์ จันทร์เต็ม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

59 66101002924 น.ส. พิมพ์ชนก การณ์สูงเนิน สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

60 66101002933 น.ส. ศิรินภา จาตุรัตน์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

61 66101002936 น.ส. วันทิตา โตสมบุญ เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร

62 66101002979 นาย ปุณวิวัฏน์ จิรณัฏสิทธินนท์ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

63 66101003074 นาย วชิรวิชญ์ เสมาพัฒน์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

64 66101003078 น.ส. กนกวรรณ พรวนกระโทก สงวนหญิง สุพรรณบุรี

65 66101003095 น.ส. กวิสรา จ าปา พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

66 66101003124 น.ส. ปิยาพัชร อ่วมด้วง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

67 66101003165 นาย เสฎฐวุฒิ เทวศรัญยดิษฐ์ สิงห์สมุทร ชลบุรี

68 66101003204 น.ส. ธารรินทร์ สิงหราไชย ราชินีบูรณะ นครปฐม

69 66101003235 น.ส. ปภาวดี พัชนี บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์

70 66101003241 นาย ธีรวัฒน์ ยงสิริธนวัชร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

71 66101003283 นาย ธนวัฒน์ ศรีมาตรา บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

72 66101003323 น.ส. ชนัฐปภา เจริญย่ิง เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

73 66101003339 น.ส. เพชรลดา พชรคุณานนท์ อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

74 66101003417 นาย จิรวัฒน์ ภูวสิริโรจน์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

75 66101003488 นาย ธนภูมิ ใจดี เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

76 66101003497 น.ส. รสกร ภู่จ านงค์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

77 66101003674 นาย ณัฐภูมิ อินทสิงห์ กศน.ต าบลนาดี สมุทรสาคร

78 66101003694 น.ส. พัชราภา สันติวรรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

79 66101003794 น.ส. ณิชกมล วงษ์ราช ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

80 66101003812 นาย ธนกร ชวรางกูร คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

81 66101003824 นาย พงศกร กรุณา สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

82 66101003924 นาย ภควัต ภูทองเเท้ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

83 66101004000 น.ส. ปารวี สืบวงษ์ มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

84 66101004098 น.ส. สโรชา ดอกย่ีสุ่น มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

85 66101004248 นาย นัทพงษ์ ม่วงศรี ศรีราชา ชลบุรี

86 66101004296 นาย ธนกฤต เเท่นนิล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

87 66101004450 น.ส. สุภารัตน์ ทามี ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร

88 66101004453 น.ส. คัชรินทร์ อ้ึงส าราญ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

89 66101004550 น.ส. วศิกา สาสุข อู่ทอง สุพรรณบุรี

90 66101004586 น.ส. กนต์รพี ทองถนอม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

91 66101004739 น.ส. กรกนก บุษบงษ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

92 66101004856 นาย ชานนท์ บุตรสวรรค์ วัดป่าประดู่ ระยอง

93 66101005010 นาย ธนวัฒน์ กาญจนาศรีโรจน์ วิเชียรมาตุ ตรัง

94 66101005181 น.ส. สุภาภรณ์ แนบเนียน เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

95 66101005225 น.ส. เนตรชนก พรมทา ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

96 66101005230 น.ส. วนิดา โคมลอย หนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี

97 66101005279 นาย ธนพล กาญจนาศรีโรจน์ วิเชียรมาตุ ตรัง

98 66101005323 นาย พิมาย ศรสิทธ์ิ สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

99 66101005387 น.ส. ธาริดา อร่ามเรือง เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000275 น.ส. ธาวินี ดอนจ าลอง ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

2 66101000646 นาย สุโรจน์ สุพานิชย์ สตึก บุรีรัมย์

3 66101000720 นาย โชคชัย กองสิน มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

4 66101000873 น.ส. วิสา มรุธาวานิช รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

5 66101000956 นาย กันตณัฐ ม่ังมี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

6 66101001071 นาย เชษฐา เสนาบูรณ์ สตึก บุรีรัมย์

7 66101001072 น.ส. มัลลิกา ศรีสงคราม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

8 66101001198 นาย รักษ์พงศ์ เฉ่ือยสูงเนิน สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

9 66101001397 นาย กรวิชญ์ อันมา มัธยมตากสินระยอง ระยอง

10 66101001548 นาย พงศ์ภรณ์ ร่างใหญ่ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

11 66101001574 น.ส. รุ่งนภา จีบเจือ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

12 66101001669 นาย ศุภวิชญ์ ตันนิติไพศาล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

13 66101001819 นาย ณัฐวุฒิ สุทธิมาลา บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

14 66101001827 นาย ภาณุพงศ์ เพ็ชรดี บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

15 66101001946 น.ส. เมย์ยาวี เย่ียมเวช คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

16 66101002048 นาย เนติธร อินเกต ปลาปากวิทยา นครพนม

17 66101002232 น.ส. นรีนาถ หนูดุก บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

18 66101002330 น.ส. สุทธดา โภคาสวัสด์ิ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

19 66101002371 นาย ศุภกร เฮงเจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

20 66101002417 นาย ชัยสิทธ์ิ เพชรสุด วิเชียรมาตุ ตรัง

21 66101002467 นาย ธิติวุฒิ นวลแตง ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา

22 66101002573 นาย ณัฐกิตต์ิ ท่าผา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

23 66101002642 น.ส. สวรรยารัต เหล่าสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

24 66101002762 นาย ดุษฎี พลับลังสิทธ์ิ แสนสุข ชลบุรี

25 66101002766 นาย วัฒธรินทร์ ปุณณะการี อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

26 66101002795 นาย กชอลงกรณ์ เอมเอก สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

27 66101002802 นาย ยอดชาย สวนตะโก เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

28 66101002901 นาย พันธกานต์ เนียมสิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

29 66101002908 น.ส. บุณยาพร ทองกร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

30 66101003295 นาย ธัชพล หนองบัว กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

31 66101003300 นาย กฤตภาส ตรีอินทอง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

32 66101003319 นาย อณาวิน อยู่คง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

33 66101003673 น.ส. สุวันนี บ่อทรัพย์ เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

34 66101003744 นาย ศิวัฒน์ เสานาค ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

35 66101003766 นาย สุรภัทร เครือสุริยะภรณ์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

36 66101003793 น.ส. บุญชนิตา ปานทน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

37 66101003817 น.ส. พัทธนันท์ บุญเกิด สงวนหญิง สุพรรณบุรี

38 66101003832 น.ส. นรินทร์ทิพย์ เมืองกระโทก ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา

39 66101003849 นาย ธนดล พันตาคม พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

40 66101003850 น.ส. พิชามญช์ุ อรุณรัตนไพศาล สงวนหญิง สุพรรณบุรี

41 66101003873 น.ส. ทิพภาฎา เหมาเพชร อู่ทอง สุพรรณบุรี

42 66101003874 น.ส. ม่ิงพร กันหานนท์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง

43 66101003920 นาย ธนากร โสทน บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

44 66101004105 น.ส. ธันย์ชนก ผิวเหลือง พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

45 66101004139 นาย ชัชภณ สุมาลี ทวารวดี นครปฐม

46 66101004211 นาย ธีมากร เจริญศรีชัยรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

47 66101004320 นาย กลทีป์ เรืองวาทะศิลป์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

48 66101004361 นาย พศิน พฤทธานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

49 66101004390 นาย กษิด์ิเดช สิงห์ครุธ สตรีระนอง ระนอง

50 66101004862 นาย ภูมิพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ วัดป่าประดู่ ระยอง

51 66101004956 นาย ณภัทร ถินกระโทก วัดป่าประดู่ ระยอง

52 66101004989 น.ส. กมลรส ภัทรพงศ์กิจ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

53 66101004996 นาย ภูริวัฒน์ พรศิริเลิศกิจ วัดป่าประดู่ ระยอง

54 66101005098 นาย วราเทพ สัจจวงศ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

55 66101005261 นาย จารุวัฒน์ สีภัทรมงคล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

56 66101005312 นาย พุฒิพงศ์ อุดมขันธ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล



- 52 -

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

57 66101005385 นาย กฤษณพัฒน์ เเก้วลอย แสงทองวิทยา สงขลา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000680 นาย ภูเบศ รัตนสุขวิมล สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

2 66101000738 น.ส. นัฐพร เพ็ชรพราย มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

3 66101001044 นาย อิษภณ สุวรรณสาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

4 66101001640 นาย ชยานันต์ ค าสี มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

5 66101001735 นาย ปุณภพ วิทิศลัดดา มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

6 66101002195 น.ส. ประกายทิพย์ มณีอ่อน ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

7 66101002252 น.ส. ณัฎฐา บู่สามสาย หนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี

8 66101002992 น.ส. อาร์ตีก้า กูล ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9 66101003107 น.ส. ทัศนนันท์ นาคถนอม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

10 66101003375 นาย คุณากร มงคลขจิต นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

11 66101003489 น.ส. บูรพา ดาวทอง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี

12 66101003818 น.ส. กมลทิพย์ ยางสง่า ราชินีบูรณะ นครปฐม

13 66101005147 นาย กิจติศักด์ิ สิงห์จ านงค์ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

14 66101005411 นาย สุขณัฐ ลาภณัฐขันติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000126 น.ส. ภัทริดา ใจผูกพันธ์ เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

2 66101000622 น.ส. ณัฏฐนิชา อินหอม หนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

3 66101000651 น.ส. ผกายศรี บุญเรือง สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

4 66101000676 น.ส. ชนิกานต์ บุญอ้วน ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี

5 66101000691 น.ส. ปณิดา จันทร์อ่วม หนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

6 66101000869 น.ส. สุวิดา โพธ์ิทา สุรวิทยาคาร สุรินทร์

7 66101000903 น.ส. ภูษณิศา พุ่มสาขา อินทร์บุรี สิงห์บุรี

8 66101001008 น.ส. มาติกา พิศเพ็ง สนมวิทยาคาร สุรินทร์

9 66101001032 นาย พศิน อร่ามชัย กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

10 66101001061 น.ส. ศศิธร สืบสีมา นิรมลชุมพร ชุมพร

11 66101001080 นาย ธนดล ปันนาผล กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

12 66101001388 น.ส. ปัญญาพร จันแก้ว วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

13 66101001421 นาย อิษฎา ประวัตินภา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

14 66101001455 น.ส. ชลธิชา เพ็ชรย่ิง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

15 66101001704 น.ส. ณัฏฐณิชา มะลิวงษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

16 66101001741 นาย คณสรณ์ อรุณขจรศักด์ิ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

17 66101001756 น.ส. วิมลณัฐ เหมือนสันเทียะ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

18 66101001811 น.ส. นลิน ระเวงวรรณ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม

19 66101001878 น.ส. กานต์ติมา สุทธากร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

20 66101001974 น.ส. ณัฐชา อาสน์สถิตย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

21 66101002194 นาย ธรณินทร์ บุญล ้าเลิศ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

22 66101002205 น.ส. เขมขณิษฐ์ ศิริกุลธราพัชร์ นารีวุฒิ ราชบุรี

23 66101002224 นาย ชยพล ผ่องฉวี ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

24 66101002231 นาย ชลสิทธ์ิ มาศเสม เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

25 66101002271 นาย จีรกิตต์ิ ช้ินป่ินเกลียว ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

26 66101002274 น.ส. เนตรนภา แทนไชยสง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

27 66101002535 น.ส. เบญจพร วงเสย์ คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท

28 66101002659 นาย ภาสกร ไพเราะ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

29 66101002825 น.ส. พุทธรักษา ศิริมหา วัดป่าประดู่ ระยอง

30 66101003001 นาย ศุภกร กิจจานนท์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

31 66101003139 น.ส. ปาริชาต ทองอ่อน เมืองกระบ่ี กระบ่ี

32 66101003162 น.ส. พิมพ์นารา อัศวกวินวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

33 66101003426 น.ส. ทัดทอง วงศาโรจน์ ท้ายหาด สมุทรสงคราม

34 66101003624 น.ส. มณฑิญา มรกตเขียว บ้านหม่ีวิทยา ลพบุรี

35 66101003626 น.ส. กิตติวรรณ ผัดแสน อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

36 66101003637 นาย นัฎฐวัฒน์ ประภานนท์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

37 66101003652 น.ส. นงนภัส แสงจันทร์ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

38 66101003695 น.ส. ภัทรธิดา ทองค า ราชินีบูรณะ นครปฐม

39 66101003705 นาย ภูมิ ตลับนาค เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

40 66101004039 น.ส. อาภาศิริ แสงเฉวต หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

41 66101004206 น.ส. จุฬาลักษณ์ พรสุด ราชินีบูรณะ นครปฐม

42 66101004235 น.ส. กาญจนา ชาวระหาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

43 66101004344 น.ส. รมย์ชลี อาจคงหาญ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี

44 66101004374 นาย กิตติ มไนนิล ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

45 66101004425 น.ส. ญาดานันท์ อินเขียว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

46 66101004427 นาย ทัตพงศ์ ปนัดตา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

47 66101004437 นาย คีตายุ ภู่จันเมือง มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

48 66101004480 น.ส. เบญญาภา ชัยเวช ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

49 66101004516 น.ส. ยสุตมา อริยมงคลสกุล รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

50 66101004547 น.ส. องศา แสดงพจน์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

51 66101004548 น.ส. กัลยา ทิมพิทักษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

52 66101004778 นาย ษมาวีร์ พานิชกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

53 66101004779 น.ส. ภรณีนิภา กรีธาธร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

54 66101004835 นาย สิรวิชญ์ อัญชนีย์ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

55 66101004861 นาย คมกฤต วณกิจเจริญ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

56 66101004962 น.ส. อลิศดา มิดด้ี องครักษ์ นครนายก

57 66101005177 น.ส. ธัญชนก เปล่ียนวงษ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

58 66101005390 นาย อัลฟุรกอน สกุลดีเย๊าะ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี

59 66101005446 น.ส. ศานิตตา เสรีเจริญศักด์ิ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000098 น.ส. พลาพร จิตตะฤกษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

2 66101000425 น.ส. กัญญาภัค จรูญเวชกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา

3 66101000866 น.ส. ปราณี ปัดชาเขียว พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

4 66101001565 น.ส. ณัฐชา ปรีสุขเกษม สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

5 66101001679 น.ส. รดีเทพ เชตรี หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 66101001747 น.ส. วริศรา ลือภูเขียว ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

7 66101003086 น.ส. วราภรณ์ สุขเกษม โค้งไผ่วิทยา ก าแพงเพชร

8 66101003505 นาย ฉัตรบดินทร์ หัชลีฬหา ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000149 น.ส. ชญานี แซ่จึง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 66101000335 นาย ณัฐพงษ์ แท่นแก้ว สวนศรีวิทยา ชุมพร

3 66101000406 น.ส. ชนกันต์ ศรีบัวทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

4 66101000421 นาย วีระวุฒิ วิสัย เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

5 66101000476 น.ส. ธนภรณ์ คงธนะวานิช สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

6 66101000501 นาย สุวัณณ์ นวลทิม จ่านกร้อง พิษณุโลก

7 66101000518 นาย ปฏิพัฒน์ พิณศรี พระนารายณ์ ลพบุรี

8 66101000563 นาย วิวิศน์ ผดุงเกียรติสกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9 66101000641 น.ส. รุ่งทิพย์ อินทัศสิงห์ วัดป่าประดู่ ระยอง

10 66101000735 น.ส. ปาริชาติ บุตเจริญ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

11 66101000979 นาย ปรินทร บุญขวัญ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

12 66101000998 นาย ปภพ สุวรรณพรม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

13 66101001233 นาย ประมวล หงษ์พิมพ์ ปัญจดี ชัยภูมิ

14 66101001450 นาย ณกุลกานต์ ตรีภพกิตติ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

15 66101001499 นาย นันทวัฒน์ จันทร์แก้ว จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

16 66101001519 น.ส. ศุภากร พัฒนาพร ชลกันยานุกูล ชลบุรี

17 66101001705 นาย ปงศ์ปณต ศรีขวาชัย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

18 66101001753 นาย ชิษณุพงศ์ งามน้อย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

19 66101001776 นาย บดินทร์ หาญเสน่ห์ลักษณ์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

20 66101001815 นาย สิรภพ ประคินกิจ สกลวิทยา นครปฐม

21 66101002304 นาย สุกฤษฎ์ิ กันจาด สาครพิทยาคม ชัยนาท

22 66101002313 นาย กันตพงศ์ อุดมศิลป์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

23 66101002414 นาย อินทนนท์ ล าดวน ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

24 66101002430 น.ส. พรสิรีย์ พรมสุรีย์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

25 66101002458 น.ส. สุภัทรณิชา เผดิมรอด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

26 66101002492 น.ส. โชติมา หม่ันกิจ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

27 66101002667 นาย พงศ์พล ปุพเพตะนันท์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

28 66101002691 นาย ปัญญวัต โคตะขุน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

29 66101002724 นาย ชนะโชติ บึงไกร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

30 66101002807 น.ส. อารียา แสงเพลิง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

31 66101002850 น.ส. สิริกร บุญจิตร หนองบัว นครสวรรค์

32 66101002877 น.ส. สุวิมล มีเทียน หนองบัว นครสวรรค์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

33 66101003072 น.ส. สุนันทา อยู่เกิด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

34 66101003191 นาย ณฤดล บัวนวล เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

35 66101003254 นาย พงศธร ทรัพย์เพ่ิม ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

36 66101003509 นาย สุกฤษฏ์ิ สุวรรณประเสริฐ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

37 66101003597 น.ส. อชิรญา ธนภาสวัฒน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

38 66101003627 นาย พิตรพิบูล เอ่ียมวิจารณ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

39 66101003682 น.ส. กมลชนก น ้าขาว อู่ทอง สุพรรณบุรี

40 66101003691 นาย จักริน สมสาร ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน

41 66101003780 นาย พัสกร สู่สุข คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

42 66101003816 นาย ปัณณวิชญ์ เอ่ียมละออ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

43 66101003906 นาย ธรรมโชติ หม่ืนบาล วิเชียรมาตุ ตรัง

44 66101004082 น.ส. อัญชิสา จันทร์แก้ว บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

45 66101004095 น.ส. โสภิตนภา ค าสุข เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

46 66101004134 น.ส. ศุภารพิชญ์ แสนทวีสุข อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

47 66101004197 น.ส. ปริมณกุล เสียงอ่อน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

48 66101004198 น.ส. จินต์ศุจี กองสะดี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

49 66101004301 นาย ธีร์ธวัช ฝ่ายค ามี อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

50 66101004587 น.ส. ลลดา เพ็ชรธงไชย ราชินี กรุงเทพมหานคร

51 66101004672 นาย อทิชา สุขสมวงศ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

52 66101004718 นาย ณัฐกร เอ่งฉ้วน มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

53 66101004719 นาย ณัฏฐากร เชาวรัญญู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

54 66101004749 นาย ชินพัฒน์ ปลาทอง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

55 66101004757 นาย วริศ ใจรักษา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

56 66101004832 นาย ภานุวิชญ์ ทนุวรรณ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

57 66101004898 น.ส. อนัญญา อินโต โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี

58 66101004961 น.ส. พี เวยหย่ือ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน

59 66101005000 นาย ปุญญพัฒน์ รักษ์ชูชีพ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

60 66101005028 นาย ปิติกร ไม่มีนามสกุล อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

61 66101005157 น.ส. ธมลวรรณ เรืองรักษ์ สตรีพัทลุง พัทลุง

62 66101005222 นาย พันธกานต์ โสตทิสง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

63 66101005273 นาย จิรบูรณ์ เน่ืองจากจุ้ย ทวารวดี นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

64 66101005290 นาย ธารากร ทองธรรมชาติ วิเชียรมาตุ ตรัง

65 66101005313 นาย ธนวัฒน์ ประฮาดไชย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

66 66101005416 นาย กฤตภาส อ่ิมท่ัว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

67 66101005456 นาย วรรธนัย ส้ินโศรก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000097 น.ส. พิชญ์สินี ทานากะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

2 66101000100 น.ส. ปวริศา วงษ์ภักดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

3 66101001621 น.ส. กัญญาวีย์ ศรีแท่นแก้ว ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

4 66101002071 นาย ฐิติวัฒน์ จิระศิริโชติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

5 66101002547 นาย อุกฤษฎ์ คงมี สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

6 66101002559 น.ส. ศิริรัตน์ งามข า สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

7 66101002570 น.ส. ศิริพร แดงประสิทธิพร สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

8 66101003446 น.ส. ปภาวริณฐ์ แก้วมณี อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

9 66101004723 นาย กฤตพร สมพรเจริญ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

10 66101005072 นาย ศิวกร พลภักดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี

11 66101005243 น.ส. ศวรรยา หนูชู วิเชียรมาตุ ตรัง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000115 น.ส. แพรวพรรณ ชุ่มจิตต์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 66101000123 น.ส. จิรัชญา โถทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 66101000243 น.ส. อ าพิรา แสงจันทร์ อันนาลัย สมุทรสาคร

4 66101000402 น.ส. ศรัณยา เช้ือดี บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

5 66101000415 น.ส. กนกพร ม่ังมี บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

6 66101000473 น.ส. พัสวี ถมยาแก้ว สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

7 66101000580 น.ส. ปณิชา ภาสนวัฒน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

8 66101000980 น.ส. เบญญาภา พุทธเจริญ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

9 66101001073 นาย ศุภกร พงษ์ธนาภู กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

10 66101001381 น.ส. อันตินันท์ ตันติเกษตรกิจ ราชินีบูรณะ นครปฐม

11 66101001529 น.ส. ปัณฑ์ชนิต หม่ืนสา ราชินีบูรณะ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

12 66101001532 น.ส. วิริยา สุมาลย์กันต์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

13 66101001598 น.ส. ณิชารีย์ จตุปาริสุทธิศีล ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

14 66101001762 น.ส. ภัทรมน แสงอรุณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุทรสาคร

15 66101002017 น.ส. ชัญญภรณ์ จงเจริญสันติกุล หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

16 66101002216 น.ส. ชลิสา อยู่โภชนา ราชินีบูรณะ นครปฐม

17 66101002700 น.ส. ธัญญ์รวี โชคดีวัฒนเจริญ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

18 66101002778 น.ส. อภิญญา ปัญญาสวรรค์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

19 66101003178 นาย พิสิษฐ์ ประเสริฐธนัชกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

20 66101003298 น.ส. จิรัชญา ป้องไข เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

21 66101004131 นาย วรพัสส์ อยู่ส าราญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

22 66101004349 น.ส. พิมพ์ผกา จันทร์ทิพย์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

23 66101004354 น.ส. วรรัก กล่อมเดช สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

24 66101004502 นาย ณัฐพล กัลยาพิเชฏฐ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

25 66101005391 น.ส. นลิสา ใบหมาด พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000292 น.ส. พิชญาภา ทรงภัยเดช มารีย์วิทยา นครราชสีมา

2 66101000392 นาย อริย์ธัช หัสดี นารีนุกูล อุบลราชธานี

3 66101000428 นาย ณัฐวุฒิ อินมณีย์ สหวิทย์ สุพรรณบุรี

4 66101001101 นาย นันทณัฐ โพธ์ิทอง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

5 66101001283 นาย อานนท์ รุ่งเรือง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 66101001569 นาย นรวัฒน์ ชุมพล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

7 66101001744 นาย ญาณดิฐ หทัยธีรกุล สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

8 66101001887 น.ส. กอบกาญจน์ ครุฑรัมย์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท

9 66101002154 น.ส. อภิญญา มูลสาร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

10 66101002190 นาย ณัฐภัทร อภิวันท์สิริวัฒน์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

11 66101002213 นาย ธนวัฒน์ นาคะปฏิยุทธ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

12 66101002281 นาย ธรรมรัตน์ อภิสิทธิสานนท์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

13 66101002662 น.ส. ลลิตา รสหวาน กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

14 66101002668 น.ส. ดาริากา จ่ากลาง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

15 66101002692 นาย ธนเดช สุธาพรต คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

16 66101002752 นาย พลพล คงนิยม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

17 66101002841 นาย มนัส ศิลา วิเชียรมาตุ ตรัง

18 66101002847 น.ส. สุดารัตน์ สิริบุญโสภา อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

19 66101002939 นาย ณัฐนนท์ สุทธิงาม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

20 66101002945 นาย สุรยุทธ์ เพชรศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

21 66101002985 นาย ปรเมศวร์ ทีฆะพันธ์ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

22 66101003145 นาย ศวัสกร ทองเงิน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

23 66101003277 น.ส. กันยารัตน์ จันทร์อ าไพ หนองบัว นครสวรรค์

24 66101003647 นาย สุชาครีย์ สหัสสธารา คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

25 66101003997 น.ส. ข้าวขวัญ ภาคีวุฒิ วิเชียรมาตุ ตรัง

26 66101004130 น.ส. นภัสรา โฉมยงค์ อรัญประเทศ สระแก้ว

27 66101004255 น.ส. พีรดา สายน ้าทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

28 66101004365 น.ส. จิรภัทร์ เอ่ียมจ้อย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

29 66101004458 นาย เอ้ือณัฐิ ใจดี สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

30 66101004785 นาย เปรมวิทย์ อินทร์จันทร์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

31 66101004958 นาย ดนุชเดช สมค าเพ็ชร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

32 66101004990 นาย วรชัย ทองมลโท กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

33 66101005199 นาย มณชัย วงศ์สวาท เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

34 66101005340 น.ส. ณิชา อ่อนสนิท วิเชียรมาตุ ตรัง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101002619 น.ส. อินทิรา วิจิตร์ ก าแพงวิทยา สตูล

2 66101003811 นาย พิพัฒน์ เพชรวงค์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101002210 นาย ธีรเมธ แก้วเทพ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

2 66101002211 น.ส. อุไรวรรณ ดวงปาโคตร สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

3 66101005030 น.ส. วรรณษา คุ้มโหมด วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 60 -

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101004089 น.ส. ดลนภัส หยูด า มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000926 น.ส. กวีรสา ปานทอง สตรีอ่างทอง อ่างทอง

2 66101001040 นาย ปริชญ์ ช่วยวัฒนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

3 66101001270 น.ส. กนกวรี กันภัย สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

4 66101004103 นาย ปัณณวิชญ์ สนธิเณร สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101005283 น.ส. ธิติมา คงหุ่น สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101002483 น.ส. วิไลวรรณ ขันโท เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

2 66101005085 นาย ปุญญพัฒน์ นาไชย บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101001985 น.ส. นิธิดา บัวบาน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000934 นาย ภูวเรศ ภัทรภากรณ์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

2 66101001710 นาย เนติพัชญ์ ธรรมลา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

3 66101002022 น.ส. ธีรกานต์ โตวรรณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

4 66101002277 นาย โภคิน วรรณะ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

5 66101003443 นาย จิรุษฎ์ เกตุแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

6 66101003645 น.ส. กาญจน์สิตา ทวีพิพัฒนกุล สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

7 66101004664 นาย ทิวากร กรดเครือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

8 66101005161 นาย ศรธรรดร จงเจริญพรชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000881 น.ส. วรางคณา พลดร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000837 นาย จิรกิตต์ เหมือนจิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

2 66101001556 นาย ดุริยค์ ปาสาเน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 66101002303 นาย สันต์ ถนอมนาค โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 62 -

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101001550 นาย ต้นน ้า ไกรศรีสวัสด์ิ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

2 66101002266 น.ส. ภรชนก คติคุปต์อนันต์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

3 66101002500 น.ส. พัฒน์นรี จุลศักด์ิเจริญ ดุริยางค์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร

4 66101002705 นาย JINWEI ZHANG วิชัยวิทยา เชียงใหม่

5 66101003582 นาย พิชญุตม์ แสงแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

6 66101004476 นาย ภัทร ชูย้ิม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

7 66101005054 น.ส. กวินทรา ณ นคร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

8 66101005082 น.ส. ภิญญา เมธเศรษฐ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

9 66101005292 น.ส. เพลงพิณ ธรรมทองเลิศ หอวัง กรุงเทพมหานคร

10 66101005307 นาย พนา หลิวอ าพัน สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและส่ือสร้างสรรค์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101003193 น.ส. สุขิตา แก้วเทวี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000365 นาย กฤษฎ์ ตากาลา วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

2 66101002283 นาย เอทัส ตรีทอง ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

3 66101002543 นาย กฤศ ศรีสังข์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

4 66101003182 นาย ชนกันต์ พลอยมุกข์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

5 66101003344 นาย กฤตณัฐ สังขพันธ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

6 66101003473 น.ส. กิตติยาภรณ์ หมายดี ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

7 66101003860 นาย ปูรณ์ ต้ังศุภนิมิตรชัย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

8 66101004001 น.ส. กัญญพัชร เขาแก้ว จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

9 66101004021 นาย บวรนันท์ สะอาดเอ่ียม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

10 66101004059 นาย สุภัค นักฟ้อน ดุริยางค์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร

11 66101004153 นาย เตชินท์ วุฒิพงษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล

คณะดุริยางคศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

12 66101004462 นาย กฤษฏิกวิณ โพธ์ิรอด บุญวัฒนา นครราชสีมา

13 66101004477 นาย ก้องภพ ช่วยคง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

14 66101005018 นาย ณกรณ์ เชฏฐนาค กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

15 66101005162 นาย ภีมากร อุคระวณิช ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

16 66101005268 นาย ปาณัท สิงห์โสดา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000272 นาย ฐญานิษฐ์ เบญจกิตติพัฒนา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 66101000690 นาย ปัณณธร ศินีธนัน เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร

3 66101000810 นาย ชนม์ณกานต์ มะลิวัลย์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง

4 66101001542 นาย สุภรุจ คุณธโนพิภัทร สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

5 66101001571 นาย ธีรธัช คุ้มครอง มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

6 66101001620 น.ส. ณิณา ศรีรัตนประภาส สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

7 66101002005 นาย ธนินท์รัฐ ล้ีพัฒนวงศ์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

8 66101002028 นาย ทัตติยะ สถิตชัยเจริญ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

9 66101002421 นาย อชิตพล อัครเดชด ารง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

10 66101002695 นาย ธัญเทพ สกุลทับ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

11 66101002815 นาง ภัคจิรา เทพไกร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายประถม

ปทุมธานี

12 66101003395 นาย ณัฐนันท์ ตุ้นด า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

13 66101003667 นาย ภูรินท์ เมืองอุดม ศรียาภัย ชุมพร

14 66101003843 น.ส. สุนิศา สุทธิศักด์ิภักดี อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

15 66101004303 นาย ทิวัตถ์ นวพิตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

16 66101004786 นาย ภัทรเดช ภูวธนสาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

17 66101004836 นาย รณเดช สุกไสว สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

18 66101004837 นาย ชิดชน เลิศไชยเกษม สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

19 66101004839 นาย สรยุทธ ทองเอม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

20 66101005329 นาย ดลธรรม จงสอนสุข ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

21 66101005404 นาย องอาจ ตุงใย วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 64 -

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

22 66101005425 นาย ธนชิต พงษ์ศรีเจริญสุข สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101002168 น.ส. ชุติกาญจน์ นุ่มถึก หอวัง กรุงเทพมหานคร

2 66101003774 น.ส. ชนกนันท์ โฉมกระโทก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101003826 นาย กฤษฎ์ ทิศานุรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

2 66101004816 นาย ธรรมชาติ เมธีกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000013 น.ส. พิริยา เหมือนเมือง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

2 66101000119 นาย ต้นกล้า ศรีนิศากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

3 66101000187 น.ส. ทิพย์สุดา พิมพ์อากาศ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

4 66101000227 น.ส. ปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธ์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

5 66101000636 นาย ชาคริต ค าจันทรา ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

6 66101000783 นาย ปกรณ์วุฒิ หงษ์ศรี สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

7 66101000800 น.ส. เอมมิกา พูนเจริญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

8 66101000907 น.ส. พัชราภา จันทร์ข า ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

9 66101000948 นาย รุจิกร อมรเสถียรชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

10 66101000949 นาย ชนาธิป ธนิกสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

11 66101000966 น.ส. วชิรญาณ์ ชัยเพชระกุล เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

12 66101001058 น.ส. ลักษณพร เก้ือสุข สตรีพัทลุง พัทลุง

13 66101001226 น.ส. วชิรญาณ์ ตันสุริยวงศ์ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

14 66101001342 นาย นนท์ เข่ือนรอบ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

15 66101001458 น.ส. พราวประกายฟ้า แซ่ตัน กศน.ต าบลบ้านใหม่ นนทบุรี

16 66101001510 น.ส. นนลนีย์ เนียมพฤกษ์ ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

17 66101001518 นาย ธนกฤต ขุนบรรเทา พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

18 66101001773 นาย ฐิติวัฒน์ โพธิกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

19 66101001786 น.ส. พิชามญช์ ศรีมีธรรม ราชินีบูรณะ นครปฐม

20 66101001941 น.ส. สุพรรณิการ์ วิชาชู สามโคก ปทุมธานี

21 66101001980 นาย ศุภณัฐ แสงชาติ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

22 66101002041 นาย นรนิจ จันทรโรจน์วานิช พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร

23 66101002119 นาย พุฒิพัฒน์ อาจเอ่ียม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

24 66101002132 นาย มานิต โตอดิเทพย์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

25 66101002138 นาย ภัทรดนัย หมีเทศ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

26 66101002180 น.ส. พิมพ์ชญา เทาดี หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

27 66101002455 น.ส. ปภาพร งานสถิล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

28 66101002462 นาย ภานพ ภักดีชุมพล พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

29 66101002480 น.ส. ณัชชา ประสงค์ศักด์ิ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

30 66101002546 นาย วีรภัทร นาถ ้าพลอย พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

31 66101002765 น.ส. วรินธร เลิศวิกูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

32 66101002835 นาย ไชยวัฒน์ ฟักประไพ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

33 66101002923 น.ส. ปวิชญา ออมสุวรรณกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

34 66101002927 น.ส. สุชานันท์ สุมินทนะ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

35 66101002952 นาย อริญชย์ กาฬพันธ์ุ แสงทองวิทยา สงขลา

36 66101002968 น.ส. มุทิตา รามัญวงษ์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

37 66101003015 นาย พฤฒ จิรวัฒนาธร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

38 66101003175 นาย เปรม ธรรมโชติ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

39 66101003210 น.ส. ปณิตา ด ารงค์โภคิน อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

40 66101003321 น.ส. โชติกา โชติกวณิชย์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

41 66101003325 น.ส. อริญชย์รฐา แสงศิริฉาย อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

42 66101003400 น.ส. สุวพิชญ์ สุวรรณวรพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

43 66101003421 น.ส. จริยภา รัตโนภาพ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

44 66101003450 น.ส. ชลธิชา เอกชาวนา มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

45 66101003532 นาย กิตติพัฒน์ มุรินทร มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

46 66101003566 นาย รวิภัทร เสนาณรงค์ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา

47 66101003576 น.ส. นรินทร ชัยรักษา กศน.ต าบลวังปลาป้อม หนองบัวล าภู

48 66101003649 น.ส. ภัทราภรณ์ นามวิชา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

49 66101003656 นาย ถิรวัฒน์ ฐิติวัฒนโสภณ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

50 66101003810 นาย นรภัทร พรหมมาณพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

51 66101003857 น.ส. ปกลฎา มิตรประชาชน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

52 66101003861 น.ส. ดารุณี พลเสนา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย เชียงราย

53 66101003923 น.ส. ปานตะวัน บุญเดช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

54 66101003951 น.ส. สาธิตา แสนมาตย์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

55 66101003957 นาย จิตต์พัฒน์ วิชัยกุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

56 66101003958 นาย ชนะพล อุ่นค า พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

57 66101004018 น.ส. วิภาวี อัครมเหสักข์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

58 66101004063 น.ส. นัทธ์หทัย ปิตะรังษี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

59 66101004094 นาย ภาณุมาส เจริญวงศ์ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

60 66101004312 น.ส. ลภัสรดา จิตรานนท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

61 66101004357 น.ส. กัญญาพัชร ประโมทะโก สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

62 66101004416 น.ส. ษมาภรณ์ ยอดค า สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

63 66101004426 น.ส. ศิริลักษณ์ เจริญทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

64 66101004501 น.ส. วิรัญชนา ปันตี สันก าแพง เชียงใหม่

65 66101004555 น.ส. ภิญญดา ปอวงศ์สว่าง อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

66 66101004636 น.ส. มณฑริกา ช่วยจันทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

67 66101004772 นาย ณัฐนันท์ เอ่ียมแดง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

68 66101004797 นาย ธุวนนท์ คืนคง สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

69 66101004809 นาย ภูริวัจน์ อ่อนประเสริฐ แสงทองวิทยา สงขลา

70 66101004826 นาย ธันวา ไทยอู่ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

71 66101004977 น.ส. อิศริญา รุ่งเรืองด้วยบุญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

72 66101005008 นาย ธราดล นุสสติ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

73 66101005035 น.ส. ณัฏฐณิชา วงศาโรจน์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

74 66101005281 น.ส. ลภัสวรินทร์ ตันติราพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

75 66101005293 นาย กิตติภพ สังข์ชู ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

76 66101005303 นาย จิรภัทร ภักด์ิกวิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000034 นาย ชูตระกูล ป้านสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี

2 66101000038 น.ส. เพียงดาว สุรศิลป์พิศุทธ์ิ ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี

3 66101000135 น.ส. สันต์ฤทัย เด็ดแก้ว ราชินี กรุงเทพมหานคร

4 66101000211 นาย อริย์ธัช เเซ่เอ้ีย ศูนย์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร

5 66101000283 น.ส. อลีนา เผือกสวัสด์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

6 66101000451 น.ส. ญาณพันธ์ จันทไทย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

7 66101000468 น.ส. กัลย์สุดา ชินเทพรัชชกิจ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

8 66101000586 น.ส. ณัฐณิชา น าใจสวรรค์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

9 66101000684 น.ส. อรัญญา เข็งนอก ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

10 66101000686 น.ส. ณิชารีย์ นาถึง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

11 66101000798 น.ส. บัณฑิตา ค าทุ่น ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

12 66101000805 น.ส. ปฐมาภรณ์ โสฬสธัญพงศ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

13 66101000834 น.ส. ธมลวรรณ วิศิษฐ์ดุลรัตน์ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

14 66101000847 น.ส. พิมพ์ชนก เปล่ียนวิจารณ์ พลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี

15 66101000848 น.ส. ธัญชนก รักการงาน สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร

16 66101001007 น.ส. นตพร สุวาท วัดป่าประดู่ ระยอง

17 66101001026 น.ส. กัญญาณัฐ ทองดอนน้อย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

18 66101001031 น.ส. ปิยะธิดา ทองประเสริฐ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

19 66101001041 นาย อารกรณ์ คณานุกูล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

20 66101001087 น.ส. อภิชาดา ศุภวรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

21 66101001137 นาย จักรรินทร์ กันหาเล่ห์ มัธยมเทศบาลเมืองวังน ้าเย็น สระแก้ว

22 66101001207 นาย วรพงษ์ อุดมกิจวิบูลย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

23 66101001261 น.ส. พันธมาศ เฟ่ืองชูนุช สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

24 66101001293 นาย เปรมปราชญ์ อดุลวิทย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

25 66101001351 น.ส. กฤติยาภรณ์ เนียมส าฤทธ์ิ สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

26 66101001456 น.ส. ชิดชนก สืบศักด์ิวงศ์ บ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์

27 66101001493 น.ส. สุทธิดา จงธรรมจินดา นครนายกวิทยาคม นครนายก

28 66101001553 น.ส. สุทธิตา นครไชย น ้าโสมพิทยาคม อุดรธานี

29 66101001658 น.ส. ธัญวลัย ทองย้ิม ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์

30 66101001685 น.ส. ณัฐกัลยา ทรงโฉม พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

31 66101001691 น.ส. อาทิติยา มะณีสาร รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา

32 66101001868 นาย นิติธร ยศหนองทุ่ม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

33 66101001890 น.ส. รัญชิดา ดวงค า ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่

34 66101001939 น.ส. สิริมณี หวังไพบูลย์ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

35 66101001956 น.ส. สวิตตา โอเจริญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

36 66101002066 น.ส. ณหทัย เกตุสุวรรณ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

37 66101002121 น.ส. อมาลีนา เต่ียไพบูลย์ เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

38 66101002137 น.ส. บุณยนุช ล่ัวสกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

39 66101002207 น.ส. กุมารี แก้วน ้าทิพย์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

40 66101002291 น.ส. มัณฑนา เช้ือพุฒ ราชินีบูรณะ นครปฐม

41 66101002341 น.ส. จิรัชยา ช านาญปืน มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา

42 66101002365 น.ส. ปาณิสรา รอดส าราญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

43 66101002403 นาย ปัณณทัต ธารนพ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

44 66101002418 น.ส. ชาลิสา ล้อมวงษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

45 66101002509 นาย กฤษณะ แก้วสุวรรณ วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

46 66101002523 น.ส. จิณณาพัฒน์ บุญนาค สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

47 66101002542 น.ส. มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

48 66101002556 นาย เฉลิมภพ แท่นดี สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี

49 66101002630 น.ส. จิรชยา ชลอ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

50 66101002652 น.ส. พราวรวี ย่ังยืน สตรีพัทลุง พัทลุง

51 66101002698 น.ส. ณัฏฐณิชา นุ่มเเจ่ม สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

52 66101002735 น.ส. พาณิภัค กาสา ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

53 66101002796 น.ส. วรรณพร คงทน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

54 66101002806 นาย คณิติน ลักษณามี ระยองวิทยาคม ระยอง

55 66101002816 น.ส. สุภาณกาญจน์ ค าพาที สตรีนนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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56 66101002869 น.ส. ณัฐชยา เขมจิตตกุล เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

57 66101002880 น.ส. จรรยพร แสงแก่นสาร กัลยาณวัตร ขอนแก่น

58 66101002904 น.ส. อรอร ประเสริฐแท่น สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

59 66101002942 น.ส. สวรส เล็กสถาน อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ ลพบุรี

60 66101002961 น.ส. เมธาวี สุขเกษ ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

61 66101002994 น.ส. ณัฐณิชา กล่ินพยอม นักบุญเปโตร นครปฐม

62 66101003021 น.ส. ธัญลักษณ์ ทองแดง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

63 66101003049 น.ส. ภัครภา เกษร์มณี สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

64 66101003061 น.ส. คณัสนันท์ เขาค า สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

65 66101003148 น.ส. ปพิชญา ท่ังศรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

66 66101003159 น.ส. เปมิกา ชมบุญ เทศบาล๒(คลองจิหลาด) กระบ่ี

67 66101003172 นาย เอกภพ หอมถาวร เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

68 66101003226 นาย อนุรักษ์ ปัญญะ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

69 66101003331 นาย กานพิพัฒน์ เกตุศรี มัธยมจิตจัณ สงขลา

70 66101003341 นาย ปัณณวัชร์ ปฐพีรัฐนนท์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

71 66101003346 น.ส. ณัฏฐ์ณิชชา พิศาลย์ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

72 66101003362 น.ส. ปาณิสรา รักหนู มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

73 66101003371 น.ส. ศจีพิมล รักเงิน พัทลุง พัทลุง

74 66101003384 น.ส. พัชรพร พิทักษ์สรยุทธ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

75 66101003460 น.ส. นภัส จ าปาทิพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

76 66101003461 น.ส. ภัทรวดี นิวัฒน์วรกุล อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร

77 66101003467 น.ส. สิริจรรยา ทองเสน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

78 66101003485 น.ส. ธนาพร พิพรณ์พงษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

79 66101003496 น.ส. นริศรา ชัยณรงค์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

80 66101003510 นาย กฤษฏ์ ศตพรวรากุล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

81 66101003511 น.ส. กศมา สันติโชติวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

82 66101003527 น.ส. จตุพร บุณะกานนท์ สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

83 66101003541 น.ส. ฐิติวรดา รสช่ืน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

84 66101003547 นาย ธัญ์ณธัช อินจับ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

85 66101003559 น.ส. รักสิตา จิตรธาน ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

86 66101003564 น.ส. ณัธยาน์ พูนศิลป์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

87 66101003569 น.ส. ปวรา ยอดพานิช สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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88 66101003577 นาย จิรภัทร ศิลรักษา เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

89 66101003620 นาย สุรศักด์ิ แทนไธสงค์ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

90 66101003650 นาย ทองเอก เพ็ชรมีค่า เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

91 66101003681 น.ส. วรัชญา เตชินีเชิดชู ค าชะอีพิทยาคม มุกดาหาร

92 66101003684 น.ส. ธนภร สุทธิสิทธ์ิ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

93 66101003689 น.ส. บุปผชาติ กันอ ่า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

94 66101003734 นาย กรศิวะ เช้ือนิล ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

95 66101003739 น.ส. ทอฝัน เซ่งเล่ียน เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

96 66101003748 นาย ปภังกร เหล่าเขต นครสวรรค์ นครสวรรค์

97 66101003752 น.ส. ณฐกร ไชยชนะ ห้วยยอด ตรัง

98 66101003753 น.ส. อนุวรรณ อันล ้าเลิศ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

99 66101003759 น.ส. วนาภา สิงหพันธ์ุ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

100 66101003769 นาย ภสุทร ขะมันจามร ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

101 66101003773 น.ส. ธนิสรา นิลวงศ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

102 66101003802 น.ส. กัญญารัตน์ ชมภูการณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

103 66101003804 น.ส. ธวัลรัตน์ ทองประเสริฐ ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่

104 66101003838 น.ส. กวินธิดา หลวงพล สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

105 66101003876 น.ส. ศุภัชญา ทองพระพักตร์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

106 66101003884 น.ส. พนิดา ว่องไว ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

107 66101003911 นาย อติชาติ สุขวัฒนา โกวิทธ ารงเชียงใหม่ เชียงใหม่

108 66101003962 น.ส. สิริกันตา มาเต็ง ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก

109 66101003977 น.ส. ณัฐณิชา มนทอง สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

110 66101003989 น.ส. ณัฐกานต์ วิรัชวงศ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง

111 66101003993 น.ส. กมลพร ศรีทอง เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

112 66101004046 นาย ธนวิชญ์ ดารา สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

113 66101004116 น.ส. ฑีกฤษณ์ฏา ศิริสถิตย์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

114 66101004182 น.ส. ฐิติกานต์ วานิชชา อินทร์บุรี สิงห์บุรี

115 66101004212 นาย เอกวัฒน์ จันทร์เจ้า เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

116 66101004236 น.ส. ภารวี ราชโรจน์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

117 66101004237 น.ส. ธวรรษวรรณ วาจก์วิศุทธ์ิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

118 66101004242 น.ส. จุฑาทิพย์ มหิวรรณ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

119 66101004261 น.ส. สุชานรี แม้นสมุทร นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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120 66101004279 นาย ณฐกร รัศมี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

121 66101004305 น.ส. ธัญญเรศ ทองชูนิตย์ มัธยมวัดด่านส าโรง สมุทรปราการ

122 66101004314 น.ส. ณัฐธิชา ช่วยดร หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

123 66101004356 น.ส. ปัณชญา คนคล่อง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

124 66101004388 น.ส. กุลภัสสรณ์ ไชยรวีวรรณ หอวัง กรุงเทพมหานคร

125 66101004508 นาย ธนากรณ์ เเซ่ล้ิม ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

126 66101004513 น.ส. อภิชญา ยุมยวง เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

127 66101004530 น.ส. ญาณัจฉรา วุฒิรักขจร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

128 66101004596 น.ส. ณิชาภัทร ประจิตร์ กศน.ต าบลมะขามเต้ีย สุราษฎร์ธานี

129 66101004598 น.ส. ปรายฝน เหล็กสมบูรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

130 66101004617 น.ส. ปริตตา ชาญวุฒินันท์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

131 66101004658 น.ส. บุญญาภา อุดมสิน ศูนย์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร

132 66101004661 นาย สกล สังข์อ่อน นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ระยอง

133 66101004698 น.ส. ทิชากรณ์ ตองหว้าน ศรีสงครามวิทยา เลย

134 66101004708 นาย ภูตะวัน ยะวัน อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง

135 66101004753 น.ส. นภัสสรณ์ ธัญธรณ์เลิศฤทธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

136 66101004760 น.ส. ธัญพิชชา สิงห์สูง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

137 66101004792 น.ส. เวธินี ชูทอง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

138 66101004803 น.ส. กานต์รวี งามตา ปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา

139 66101004827 น.ส. ญาณิศา ไตรรัตน์สรณกุล หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

140 66101004831 นาย เอกรัตน์ เนียมท้วม วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

141 66101004871 น.ส. นภัสอาภา นันทแพศย์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

142 66101004872 น.ส. อาภานภัส นันทแพศย์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

143 66101004873 น.ส. พรรณ์ชยา ถิรสัตยาพิทักษ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

144 66101004879 น.ส. โยษิตา เทียบมา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

145 66101004902 น.ส. พิมพ์นิภา เผือกสม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

146 66101004914 น.ส. อิสริยา ค านึงผล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

147 66101004916 น.ส. พันวรรษสา แมนวิเศษ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

148 66101004922 น.ส. สุประวีณ์ พลการ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

149 66101004928 น.ส. พินท์สุดา ป๋าวงค์ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย

150 66101005033 นาย สิทธิพร สมทบผล สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
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151 66101005037 น.ส. เจติยา แซ่ม้า ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี

152 66101005064 นาย ธีราเมธ จันลอด อรัญประเทศ สระแก้ว

153 66101005074 น.ส. ศุภนิจ ทองบริบูรณ์ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

154 66101005080 น.ส. ณฤดี ข าตา สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

155 66101005088 น.ส. ปทิดา ศิริพงษ์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

156 66101005093 น.ส. ธนภรณ์ จารุวัฒนดิลก โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

157 66101005102 น.ส. ชนมน เจริญพร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

158 66101005114 นาย อิทธิฤทธ์ิ กา วิลาว รรณ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย

159 66101005163 น.ส. ษิญาดา อัตถากร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

160 66101005179 น.ส. ธัญรัศม์ ทิพย์ชัยภัทร์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

161 66101005186 น.ส. ศิริรักษ์ ศิริวัฒนรักษ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

162 66101005221 น.ส. ปาริฉัตร พรหมศรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

163 66101005224 น.ส. วรัชยา ศรีวงศ์ ปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง ปทุมธานี

164 66101005238 น.ส. นนทกช โมระกรานต์ GED

165 66101005267 นาย ชวิศ อนุตรพัฒน์ วิเชียรมาตุ ตรัง

166 66101005269 น.ส. ปราณปรีญา ปะวะภูชะโก ตากพิทยาคม ตาก

167 66101005272 น.ส. สุภัควัน จันโทศิริ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

168 66101005275 น.ส. ธนกุล วัลลศิริ เลยพิทยาคม เลย

169 66101005278 น.ส. เอมมิดา ธีรเมธาทิพรัตน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

170 66101005280 นาย รตคีตา บุญเรศ เทิงวิทยาคม เชียงราย

171 66101005285 น.ส. อาทิตญา จันต๊ิบ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

172 66101005302 น.ส. ขนิษฐา สวนหนองปลิง เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

173 66101005357 น.ส. ศิรินภา ศรีประสงค์ วังโพรงพิทยาคม พิษณุโลก

174 66101005361 น.ส. พิมลวรรณ เรือนใจม่ัน กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

175 66101005372 น.ส. แก้วกาญจน์ เกสรสุคนธ์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

176 66101005389 น.ส. กษิรินทร์ อิสรานุวงศ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

177 66101005408 น.ส. ณภัทร เหลืองแสนสะอาด ชลกันยานุกูล ชลบุรี

178 66101005413 นาย รัชพล สารทอง ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000155 นาย พ พชร ลบลาย โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช

2 66101000164 น.ส. ขนิษฐา ศรีสุข กระบุรีวิทยา ระนอง

3 66101000223 น.ส. ฐิติมน อัตภิญโญ กระบุรีวิทยา ระนอง

4 66101000296 นาย กนกพล ละค ามา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา

5 66101000308 น.ส. ปทุมนภา ปานดี สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

6 66101000353 นาย นิธิศ ชูปาน อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

7 66101000414 น.ส. จิตต์กาญจน์ ติสันเทียะ บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

8 66101000461 น.ส. ศศิกานต์ พรศิริกาญจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

9 66101000470 นาย ชนาธิป ขาวปะค า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

10 66101000555 น.ส. ชญานิน จันทร์ทอง กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี

11 66101000606 น.ส. วลัยพร บุญมา แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี

12 66101000634 น.ส. ศศิณัฐ ชุมพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

13 66101000643 นาย ภัทรภณ ยังมีผล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

14 66101000748 น.ส. ชนาภัทร บุญเรืองโรจน์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

15 66101000750 นาย ณัฐวุฒิ หม่อมกระโทก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา

16 66101000908 นาย ภูเบศ เสาร์หงษ์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

17 66101000970 นาย ฆฑาวุฒิ สุขมา ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์

18 66101000973 น.ส. ฐานิกา แพทย์ขิม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

19 66101001075 น.ส. นภัสวรรณ รัตนบุรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

20 66101001099 น.ส. กัญญ์วรา นิยม ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

21 66101001103 นาย ธนโชติ เป่ียมไชย ทับปุดวิทยา พังงา

22 66101001118 นาย ศิริชัย ต้ังตรัยรัตนกุล โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

23 66101001120 นาย พาคิน จงศิริวาณิช มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

24 66101001129 น.ส. บัณฑิตา ปัทมะเวณุ สหคริสเตียน อุตรดิตถ์

25 66101001136 น.ส. นาราวดี บุญสงวน บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

26 66101001299 น.ส. ณัฐธยาน์ สุขสมพงษ์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

27 66101001343 นาย ณภัทร บัวศิริ ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

28 66101001403 น.ส. ศศิมา สีนอระคุด ตะพานหิน พิจิตร

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 66101001527 นาย ณัฐภัทร เมตตากิจไพศาล แกลงวิทยสถาวร ระยอง

30 66101001549 นาย ณัฐพิฌา วิรัชทวีพัฒน์ สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

31 66101001575 นาย ชัชวาล บุญบัว หันคาพิทยาคม ชัยนาท

32 66101001614 นาย ธีรพล จันทมัตตุการ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

33 66101001702 น.ส. บุญยรัตน์ จันตายศ จอมทอง เชียงใหม่

34 66101001723 นาง สกาวใจ หงษ์โต อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี

35 66101001734 น.ส. วนิดา พลายระหาญ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

36 66101001738 น.ส. ชุติมณฑน์ นาคณรงค์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

37 66101001825 น.ส. พัชรพร พุทธฤกษ์มงคล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

38 66101001839 น.ส. ศศิชา วิบูลสุตกิจ ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

39 66101001842 น.ส. ภัทราพร ศิลป์ชัย สงวนหญิง สุพรรณบุรี

40 66101001873 นาย ณพวิทย์ เนียมนิล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

41 66101001877 น.ส. ปิยะธิดา พงษ์สุริยา วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

42 66101001885 น.ส. ชวิศา หอยแก้ว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

43 66101001910 น.ส. สาริณี โพทะเล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

44 66101001955 น.ส. ปาริชาติ จตุภักร์ สลกบาตรวิทยา ก าแพงเพชร

45 66101001957 นาย ธนบดี ฤทธ์ิเดชขจร อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

46 66101002061 น.ส. อินทุอร รักม่ัน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

47 66101002076 น.ส. ศรีตรัง สุขอนันต์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

48 66101002179 น.ส. อริสา โตยะบุตร บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

49 66101002239 น.ส. วิรากร แพเพชร์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท

50 66101002327 น.ส. ชลธิชา แสงน่ิม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

51 66101002355 นาย สาธิน สุวรรณวงศ์ วัดป่าประดู่ ระยอง

52 66101002397 น.ส. นิสา หงษา ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

53 66101002476 นาย เอกอมร ทองดี ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

54 66101002489 นาย สุรดิษ แสหลิม ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร

55 66101002495 นาย สุธน อ่ิมแย้ม มงคลวิทยา ระยอง

56 66101002584 น.ส. ผกาวรรณ เก้ือวงศ์ วิเชียรมาตุ ตรัง

57 66101002590 น.ส. ปฏิมา เข็มกลัด ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

58 66101002597 น.ส. เขมิสรา กองมงคล อุ้มผางวิทยาคม ตาก

59 66101002625 น.ส. จันทกานต์ อ่วมบุตร บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

60 66101002629 น.ส. ปัญจพาณ์ มีรอด บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

61 66101002632 น.ส. เยาวลักษณ์ นิลม่วง บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

62 66101002640 น.ส. กนกนาฏ บุญเสริม บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

63 66101002674 น.ส. กวิสรา ชิตแก้ว วิเชียรมาตุ ตรัง

64 66101002764 นาย ธีรภัทร์ ดวงอินทร์ ปากช่อง นครราชสีมา

65 66101002803 น.ส. ณาตาลี รอดเสวก พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

66 66101002804 นาย ธิตินันท์ อ้วนวิจิตร หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

67 66101002833 น.ส. ธนัชชา ศรีนคร สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

68 66101002866 น.ส. อุบลวรรณ ไทยนวล อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี

69 66101002875 นาย ณัฐโชค ไกรทองสุข มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

70 66101002921 นาย รัฐพล ศิริวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

71 66101002960 น.ส. สุกัญญา ถึกไป บ้านคาวิทยา ราชบุรี

72 66101003008 น.ส. ภัทรมน ขุนเท่ียงธรรม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

73 66101003154 น.ส. ธนพร ช่ืนฤดี อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา

74 66101003198 น.ส. กนกวรรณ บุญเรือง วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

75 66101003239 น.ส. เยาวเรศ แสนโสม หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร

76 66101003243 น.ส. นิโคล เออร์ว่ิง ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์

77 66101003267 น.ส. วรัญญา ตันเจริญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

78 66101003270 น.ส. ศศิธร หนูโดด กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

79 66101003280 น.ส. ปุญณลักษณ์ สุธิราธิกุล สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

80 66101003360 น.ส. แพรพลอย ศรีเทพ ตะโหมด พัทลุง

81 66101003430 น.ส. ทักษพร ประจวบสุข ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

82 66101003433 นาย ธนพ จิยางกูร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

83 66101003476 น.ส. วิไลลักษณ์ จันทร์เสวก หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

84 66101003525 น.ส. กฤติณา คุ้มบุ่งค้า วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

85 66101003567 นาย ศิริศักด์ิ หวังสะแล่ะฮ์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

86 66101003596 น.ส. กวินชนก บุญขันธ์ ขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง ศรีสะเกษ

87 66101003622 น.ส. ฐิติมา ดีวัน เลยพิทยาคม เลย

88 66101003646 น.ส. สุทธินี อินทร์จันทร์ บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี

89 66101003662 น.ส. รัตนากร ถนอมพงษ์ ส าโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์

90 66101003723 นาย ธีรภัท ร  ทิพย์สุ วรรณ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

91 66101003731 น.ส. ปณิตตา ช่วงชู สาธิตบางนา สมุทรปราการ

92 66101003823 น.ส. ฐิติรัตน์ นันโท บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

93 66101003863 น.ส. นิรากร รุ่งเรือง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

94 66101003886 น.ส. ภัคจิรา กาญจนะ สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

95 66101004019 นาย ธนเดช สุวรรณรัตน์ วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

96 66101004081 น.ส. สุทธิวันธ์ุ ปานลา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

97 66101004155 น.ส. อมรรัตน์ แดงกระจ่าง วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

98 66101004202 นาย จิรพงศ์ ศรีเสวก รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์

99 66101004218 น.ส. บุณยาวีร์ เจียมพานทอง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

100 66101004343 นาย พลากร ป้ันกาญจนโต โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

101 66101004386 น.ส. พรณัฐชา ครุฑธา มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

102 66101004387 น.ส. ธนัชชา ก ามะไชค า มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

103 66101004396 น.ส. ปิยนันท์ จันทบุรี มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

104 66101004541 น.ส. ณัฎฐณิชา ส่งสุข องครักษ์ นครนายก

105 66101004637 นาย เกริกเกียรติ หนูน้อย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

106 66101004790 น.ส. ชาลิสา ธรรมนิธา วังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์

107 66101004849 นาย พงศ์นิธิศ กล่อมวงษ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

108 66101004857 น.ส. ขวัญฤทัย เริงชัยภูมิ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

109 66101004860 น.ส. นวพร เจริญรอย สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

110 66101004907 น.ส. วีรภัทรา ปัญญานุวัฒน์ พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

111 66101004932 นาย ชัยยุทธ์ ฉ ่าตาก้อง สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

112 66101004951 น.ส. ผลิตา วงค์รักษ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

113 66101004972 นาย พัทธนันท์ โพธิเงิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

114 66101005053 น.ส. ธันย์ชนก สุขส่ง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

115 66101005068 น.ส. ศิริรัตน์ พรมหนู วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

116 66101005134 น.ส. สุดารัตน์ ชูประดิษฐ์ ตะก่ัวป่า (เสนานุกูล) พังงา

117 66101005415 น.ส. ณัฎฐา เพ็ชรย่ิง วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000852 น.ส. ลัดดาวัลย์ ค ายัน วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง

2 66101001602 นาย ณัฐนันท์ จันทร์อินทร์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

3 66101001681 น.ส. ฐิติวรดา ศรีพนมวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 66101001693 น.ส. ชุติกาญจน์ ภิรมย์เอ่ียม เพ่ิมวิทยา นครปฐม

5 66101001798 น.ส. ณัฎฐา เชาวนเมธา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

6 66101001944 น.ส. ฐานิดา วัชราศัย สิรินธร สุรินทร์

7 66101002045 นาย วายุ ไวย่ิงยุทธ ศรีสวัสด์ิพิทยาคม กาญจนบุรี

8 66101002574 น.ส. พิชนา ใสสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

9 66101002770 นาย อโยธยา พรมประสิทธ์ิ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

10 66101002776 นาย นันทเศรษฐ์ สุขวาทยานนท์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

11 66101002879 นาย สุรพงษ์ ผ่องสี วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี

12 66101003153 น.ส. นวรัตน์ ขันทะสีมา เชียงกลางประชาพัฒนา น่าน

13 66101003218 น.ส. นับตังค์ เฮงตระกูล วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

14 66101003282 นาย กันต์ตระกูล บัวเนียม ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

15 66101003598 น.ส. ภัทราวดี เอ่ียมสกุล แก่งคอย สระบุรี

16 66101003631 นาย เกษมศักด์ิ ชาญสมร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

17 66101004010 นาย ปณชัย ศรีโพธ์ิทอง ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

18 66101004158 น.ส. สุรัตนา ช่ืนอารมณ์ กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

19 66101004175 น.ส. กนกรัตน์ กล่อมอ่ิม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

20 66101004372 น.ส. ศุภนิตา กุ่มเดช ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

21 66101004400 นาย พิสิษฐ์ จันทร์อินทร์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

22 66101004768 น.ส. รัตนากร สมใยแย้ม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000171 น.ส. ณฏวรรณ จังธนะสมบัติ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

2 66101001576 น.ส. กมลกาญจน์ การะกิจ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

3 66101001673 น.ส. ธวัลพร แช่มรัมย์ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

4 66101001755 น.ส. สายธารทิพย์ สวนขวัญ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

5 66101001930 น.ส. วรรณรดา นุ้ยหมอ เขาทะลุพิทยาคม ชุมพร

6 66101003948 นาย วีรภัทร เมตตา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000230 น.ส. เรวดี มหาธนบดี วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

2 66101000242 น.ส. วรรณณิษา สังข์ก ๋า ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

3 66101002215 นาย วงศกร ทวิชสังข์ สุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี

4 66101002223 นาย ศุทธวีร์ ใจงามดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

5 66101002502 น.ส. ธนพร ฟองเพชร สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

6 66101002566 น.ส. กัญญาวีร์ แสงสุรัตน์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

7 66101002672 น.ส. ภาวิณี พรมเกิด ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

8 66101003868 น.ส. นงนภัส ผลผลา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

9 66101004697 นาย นราวิชญ์ พัวพันพงษ์ วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล



- 79 -

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000511 นาย ชัช แสงธูป รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

2 66101000533 น.ส. แคทรียา สมบุญ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

3 66101001232 น.ส. นันชนก อจลบุญ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

4 66101001327 น.ส. ฌาริณี ขวยเขิน บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

5 66101001332 น.ส. ธิติมา แซ่จ๋าง คงคาราม เพชรบุรี

6 66101001522 นาย ธนานันต์ เลิศนิรันดร์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 66101001998 นาย พรมงคล ประยงค์พันธ์ อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

8 66101002164 นาย ษมาวีร์ ไกรนรา ดาวนายร้อย สงขลา

9 66101002267 นาย โสภณ ญาณทัศณา เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

10 66101002337 นาย ณัฐวัฒน์ ต้ังเวนิชเจริญสุข อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

11 66101002470 น.ส. ปัณฑิตา ไทยวิบูลย์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

12 66101002505 น.ส. พรพรรณ แก่นคง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

13 66101003274 น.ส. ชวัลพร บุญช่วย เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

14 66101003393 นาย ธนภัทร สุขสมบัติ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

15 66101003908 นาย ชยพล พลศักด์ิ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

16 66101004171 น.ส. ศิริลักษณ์ ลูกอินทร์ วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

17 66101004282 นาย นพรัตน์ หนองน้อย หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

18 66101004551 น.ส. พัทธ์ธีรา ฐิติจิรธรานนท์ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

19 66101004572 น.ส. หทัยกาญจน์ บุญมา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

20 66101004724 นาย สิรวิชญ์ โจมทอง วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

21 66101004731 นาย กีรติ ป่ินทอง วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

22 66101004884 น.ส. สริตา ธนอารักษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

23 66101005013 น.ส. ณัฐนิช สุราฤทธ์ิ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

24 66101005294 น.ส. นิสิตธิดา นราศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

25 66101005386 น.ส. รวิสรา พวงยาว ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000073 นาย ภัทรวุฒิ ล ามะจาย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี นนทบุรี

2 66101000136 น.ส. แพรวา หนูทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กรุงเทพมหานคร

3 66101000257 น.ส. กวิสรา สุวรรณประทีป นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

4 66101000442 น.ส. สุภาภรณ์ นาคสุนทร วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

5 66101001244 น.ส. ภัทรจิรา ชูทิพย์ สตรีพัทลุง พัทลุง

6 66101001333 น.ส. วริศรา บุญเกิด ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

7 66101001412 น.ส. ขวัญจิรา โสมากุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

8 66101001539 น.ส. จินตนา นามรัสศรี ค ายางพิทยา อุดรธานี

9 66101001896 น.ส. กัญญาภรณ์ ภิรมย์สุข กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

10 66101001899 น.ส. ณรรฐวรรณ สุขีวัฒน์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

11 66101002245 น.ส. พิมพ์วิภา เเดงน้อย บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

12 66101002261 น.ส. ฐานรัก มณีเชวง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

13 66101002423 น.ส. ชญานิศ นนท์เจริญ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

14 66101002498 นาย พงศภัทร สารพงศ์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

15 66101002548 นาย ณัฐดนย์ กิติชัยชาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

16 66101002718 น.ส. พิชชาภา หินเเก้ว ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

17 66101002821 น.ส. วรันญา อักษรศรี ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

18 66101003010 น.ส. วิธวินท์ แตงงาม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

19 66101003106 น.ส. พรรณฐิตา จ าปาทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม

20 66101003897 น.ส. ณัฐธิดา หวังดี สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

21 66101004266 น.ส. พรธิตา โกเมส สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

22 66101004287 น.ส. ชนิดา เกิดสินธ์ุ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

23 66101004455 น.ส. พัชราพร ธานินทร์พงศ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี

24 66101004885 น.ส. สิริกัญญา เศรษฐาพร ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

25 66101004937 นาย โชติภูมิ โชติวัย เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

26 66101005306 น.ส. ญาณิศา พิกุลทอง พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

27 66101005380 น.ส. มณฑกานต์ ทิพย์กระโทก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000028 น.ส. กัญจน์วลัย จิตรวศินกุล บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

2 66101000535 นาย นครินทร์ ทรงพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

3 66101000666 น.ส. เพ็ญพิชชา สุขพันธ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

4 66101001050 น.ส. กมลวรรณ ศรีนิล GED

5 66101001587 น.ส. แพรรัมภา หอมกล่ิน เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

6 66101001771 น.ส. รติมา จันทร์ดี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

7 66101001950 นาย กัปตัน คงอุทัยกุล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

8 66101002885 นาย ภัคพงษ์ มูสิกา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

9 66101003741 น.ส. ราชาวดี ปักกาสาตัง สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000427 น.ส. รินรดา วาปีสิทธิพันธ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 66101000452 น.ส. ปณิตา เล้ียวไพบูลย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

3 66101000655 นาย ณัฐกิตต์ิ พงศ์สุขนิรันดร หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

4 66101000929 น.ส. ธนธรณ์ ประทีปพิชัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 66101001157 น.ส. ภาณิศา แก้วเกิด ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

6 66101001165 นาย ณัฐชมล นนทสุต บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

7 66101001192 น.ส. ธัญญธร เพชรพิรุณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

8 66101001205 น.ส. ศิโรธร แยกรัง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

9 66101001373 น.ส. อาทิติญา ทองเจริญ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

10 66101001624 น.ส. ณัชชา บัวนาค สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

11 66101001767 นาย ปิยนันท์ บุญจันทร์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

12 66101001809 น.ส. สิตา ยังสันเทียะ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

13 66101001831 นาย ไชยวัฒน์ โพธิเพ็ชร สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

14 66101001881 นาย ภาคิน ถิรพัฒนาพร ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

15 66101001972 น.ส. ธมนวรรณ อารมณ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

16 66101002390 นาย อภิวิชญ์ มุสุ สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร

17 66101002393 น.ส. ชนิกานต์ คงธัญธรรม วิเชียรมาตุ ตรัง

18 66101002402 น.ส. ไปรยา ยงพิศาลภพ อู่ทอง สุพรรณบุรี

19 66101002471 น.ส. กฤษณา ชาวสมุทร์ เทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) สมุทรสงคราม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

20 66101002484 น.ส. ณัฐริดา คงศรี ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

21 66101002567 นาย ทิเบต บุญยัง บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

22 66101002616 น.ส. อรวรา ช่อกระทุ่ม วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

23 66101002799 น.ส. กัญญาวีร์ โพธ์ิดี จิตพิมล เพชรบูรณ์

24 66101002888 นาย วัศพล บุญคง บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

25 66101002980 น.ส. อารยา สินธวานุกูล วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

26 66101002993 นาย กวิเชษฐ์ แสงเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

27 66101003054 น.ส. ดวงยิหวา จันทนราช วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

28 66101003141 นาย นิธิพิชญ์ เถามานะกุล อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

29 66101003255 น.ส. ชฎาพร คงเพ็ชร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

30 66101003266 น.ส. เนตรชนก ศรีพรมเขียว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

31 66101003786 น.ส. มนทิดา มานิตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

32 66101003792 นาย ถิรเดช บุญชูเธียร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

33 66101003805 น.ส. ตวิษา โชคบัณฑิต เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

34 66101004169 นาย กิตติธัช วันกุมภา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

35 66101004231 น.ส. ปณิญชญาณ์ พรหมเจริญ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

36 66101004293 น.ส. กรญากาญจน์ ม่ันเอ่ียม สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

37 66101004428 น.ส. อภิญญา จันทพัฒน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

38 66101004621 น.ส. พัชรพร ภู่อิสสริย์ ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี

39 66101004625 น.ส. นลินนิภา ขิกข า วิเชียรมาตุ ตรัง

40 66101004662 นาย นนธิกาน บุญช่วย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

41 66101004752 น.ส. นิษฐา ชลันธร เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

42 66101004788 น.ส. อัลฟา สุวรรณา ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

43 66101004947 น.ส. รวิวรรณ เอ้ียวสุวรรณ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

44 66101004963 นาย เดชพล ภควัตโฆษิต ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

45 66101005001 น.ส. บัณฑิตา สุริสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

46 66101005017 น.ส. กมลรัตน์ เอกเกษตรสิน ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

47 66101005043 นาย ชโลทร จันทอง ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

48 66101005078 นาย ธณัญพงศ์ รินชะ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง พัทลุง

49 66101005119 นาย จิระภัท กล ่ากล่ิน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

50 66101005127 น.ส. วรรณวิษา โชติบุตร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

51 66101005130 นาย ภูธรเศรษฐชาติ สมาน วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

52 66101005153 น.ส. ธัญลักษณ์ พูนผล ธิดานุเคราะห์ สงขลา

53 66101005195 น.ส. พิมพ์ชนก สงไข่ พัทลุง พัทลุง

54 66101005241 น.ส. ณัฐชา ริตศิลา เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

55 66101005286 น.ส. อัฟรีน่า มะหลี หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา

56 66101005298 น.ส. ภัทรวดี ศรีพิมพ์ เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101001152 นาย ธนภัทร มณีสุวรรณ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

2 66101001623 นาย อิทธิพัทธ์ ประชาพลาดิศัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 66101001664 น.ส. คริสต์มาส จันธิมา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร

4 66101001671 น.ส. วริศรา เจือแก้ว โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

5 66101001808 น.ส. ไอยทิพย์ ประภาพันธ์ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

6 66101002073 นาย ธนวิชญ์ ผลสินธ์ุ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

7 66101002074 น.ส. อริสรา หล่ังทรัพย์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

8 66101002269 น.ส. กรวินท์ อมรวรพักตร์ ปัญญาวิทย์ ตรัง

9 66101002348 น.ส. นันท์นภัส นวโชติ สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

10 66101002551 นาย กิตติภูมิ สาลีรัตน์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

11 66101002928 นาย สุวภัทร อนุกิตติรัตน์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

12 66101003007 น.ส. พชรนรร เฟืองจันทร์ อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี

13 66101003365 นาย ภัทรพล เบิกบาน สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

14 66101003533 น.ส. กนกสุภา โพธ์ิจันทร์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

15 66101003544 น.ส. กมลทิพย์ ใจม่ัน ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

16 66101003613 น.ส. ศมนีย์ ถิระจรัสพัฒน์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร

17 66101003679 นาย พุฒิพงศ์ เจนจบ เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก

18 66101004325 นาย กอบชัย ตันอนุกูล ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

19 66101004326 น.ส. พิชญาภัค รุจิราวรรณ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

20 66101004379 น.ส. ศิริลักษณ์ สินสุพรรณ์ ปาโมกข์วิทยาภูมิ อ่างทอง

21 66101004886 น.ส. รุ่งรัตน์ ปุ๊กจันทึก สีค้ิววิทยาคาร นครราชสีมา
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

22 66101004912 น.ส. วาสิตา โพธ์ิไทร เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี

23 66101005149 นาย ธีรทัศน์ ทุมนาไหม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

24 66101005421 นาย กณวรรธน์ นาคสามัคคี รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000224 น.ส. พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 66101000248 น.ส. เอ็มม่า คาสตอลดิ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

3 66101000287 น.ส. ศลิษา ญาติดุสดี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

4 66101000339 นาย เมธาสิทธ์ิ มุขโสภาพันธ์ุ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

5 66101000486 นาย สุรเกียรต์ิ แสงมาน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

6 66101000547 น.ส. เกศกนก เทพทิพย์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 66101000594 น.ส. ธัญญลักษณ์ ปรีดอก ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

8 66101000597 น.ส. กฤติยาภรณ์ บรรเลงจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

9 66101000711 น.ส. จุฑามาศ จันทร์ศิริโพธา ท่ายางวิทยา เพชรบุรี

10 66101000727 น.ส. ญานิสา วัชโรบล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

11 66101000737 นาย นภสินธ์ุ ชูชาติ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

12 66101000743 นาย พัทธดนย์ ทรัพย์อุไรรัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 66101000771 น.ส. ชญาพรรณ ผุดเผือก ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

14 66101000774 น.ส. จารุวรรณ ปานแดง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

15 66101000942 นาย ธนัท สีค า เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

16 66101001013 น.ส. วิภาดา ยอดเมตตา ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่

17 66101001029 น.ส. ธวัลรัตน์ งามการะ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

18 66101001105 น.ส. เกสรา อารีย์จิตเกษม เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

19 66101001131 น.ส. ปภาดา ศรีช่ืน สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

20 66101001218 น.ส. สุทธาดา สว่างกุล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

21 66101001219 น.ส. โศภชา  สว่างศรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

22 66101001247 นาย จักรษ์พงศ์ ศิริสวัสด์ิ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

23 66101001326 น.ส. จรียา สุวรรณะ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

24 66101001644 น.ส. อิงอร สังขจาย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

25 66101001703 น.ส. ธันยารัตน์ พงษ์สระพัง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

26 66101001976 นาย จิรภัทร อินทร์ประสงค์ สุริยวงศ์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

27 66101002011 น.ส. ขนิษฐา ค าม่ัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

28 66101002420 น.ส. กีรณา พรซิว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

29 66101002554 น.ส. ธนันท์ธร ใจดี ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

30 66101002656 นาย ปารเมษฐ์ เกาะศิริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

31 66101002771 น.ส. ธัญยธรณ์ คณวัฒน์ศิริกุล คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

32 66101003207 น.ส. ภาวินี ชุ่มกมล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

33 66101003330 นาย ภูมิภัทร คุ้มแก้วจินดา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

34 66101003368 นาย อิทธิชัย ศรีสุริยพันธ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

35 66101003394 นาย เดชด ารงค์ ไชยวัต ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

36 66101003628 น.ส. กฤติมา สุวรรณฉวี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

37 66101003905 น.ส. ศุภิสรา เชษฐวรรณสิทธ์ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

38 66101003913 น.ส. มณีรัตน์ อุ่นตาล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

39 66101003940 น.ส. พวงเพชร สุกใส ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

40 66101004015 น.ส. เบญญาดา ล้ิมวัฒนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

41 66101004104 น.ส. วิภาสินี แซ่เฮง ราชินีบูรณะ นครปฐม

42 66101004111 น.ส. เกวลีน พรรณา ราชินีบูรณะ นครปฐม

43 66101004136 น.ส. อาณัชฌา กุลวงษ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

44 66101004141 น.ส. ณัจฉรียา หิรัญตียะกุล สารสาสน์วิเทศโคราช นครราชสีมา

45 66101004166 นาย สมพงศ์ ยอดเงิน ทวารวดี นครปฐม

46 66101004215 น.ส. ศศิธร แก่นเสน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

47 66101004259 นาย ภูรินทร์ หรุ่มเรืองวงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

48 66101004497 นาย ณภัทร โพธ์ิวิจิตร พรศิริกุล ตรัง

49 66101004503 น.ส. ปรารถนา มีศิลธรรม ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

50 66101004507 น.ส. อนันตญา จารุจินดา ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

51 66101004600 นาย รัฐฐาน์ ทวีพรธัญรัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

52 66101004643 น.ส. เจนเนตร ขันทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

53 66101004667 น.ส. ณัฐธิดา เนียมนะรา วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

54 66101004676 น.ส. นฤมล คงดี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

55 66101004679 นาย ชุติพนธ์ เหลือวงค์ วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์

56 66101004817 น.ส. กันตา โสภณธรรมคุณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

57 66101004845 น.ส. เกษราภรณ์ วรศิริ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

58 66101004978 น.ส. วิมพ์วิภา ไทยวงษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

59 66101005200 น.ส. พัฒน์นรี เกียรติบุญญาฤทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

60 66101005231 น.ส. ศุภกานต์ ศรีพิสิฐสกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

61 66101005320 น.ส. สุจินตนา เอาไชย ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร

62 66101005331 น.ส. ภัทรพร อยู่ประเสริฐ ราชินีบูรณะ นครปฐม

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000021 น.ส. วิภาวรรณ ผุดผ่อง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

2 66101000026 น.ส. เอมิตา สายปัญญา บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

3 66101000271 นาย โพธิพงษ์ พงษ์ดี มัธยมเทศบาลเมืองวังน ้าเย็น สระแก้ว

4 66101000371 นาย ปวริศร์ เมืองระร่ืน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

5 66101000497 น.ส. ชมนภัส อินธุโสภณ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

6 66101000695 นาย วัทธิกร อภิสิทธ์ิแก้วเจริญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 66101000856 น.ส. นภัสสร ค าผง ชลบุรีสุขบท ชลบุรี

8 66101000919 นาย ศุภณัฐ รุ่งรัตนพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

9 66101000931 น.ส. ช่อทิพย์ น้อยคูณ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

10 66101000946 น.ส. อทิตยา หลงมีหนา วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

11 66101000992 น.ส. วรางคณา จูเอ่ียม กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

12 66101001053 น.ส. วริศรา ทองค า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

13 66101001190 นาย ธีรภัทร ไชยมงคล กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

14 66101001200 น.ส. วิชญาดา เจ่ียตระกูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

15 66101001213 นาย ภูริพัฒร์ ค าพงษ์พีร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

16 66101001221 นาย โยธิน โฮกอ่อน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

17 66101001323 นาย ปรัชญา สุภาษร กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร

18 66101001340 นาย ทัศน์พล ใจฐิติวิทย์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

19 66101001395 น.ส. ภัทรวดี ศรัทธาผล ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

20 66101001454 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ทิมทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

21 66101001520 น.ส. ชลนภัสส์ หาญโสต ทวารวดี นครปฐม

22 66101001651 นาย ธีรพล อินทจักร์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

23 66101001661 นาย สรวิศ แพใหญ่ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

24 66101001932 น.ส. วีรยา เนียมเกิด เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

25 66101001969 นาย ชัยวัฒน์ ละไมพันธ์ุศิริ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

26 66101002177 น.ส. เป่ียมศิริ สายทอง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

27 66101002250 นาย ณัฐพล ณัฏฐศาสตร์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

28 66101002282 น.ส. ทิพชนาถต์ โรจนสารัมภกิจ ปัญญาวิทย์ ตรัง

29 66101002374 น.ส. ปฏิมาพร ดวงพุฒ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

30 66101002433 นาย จีรเวฑย์ มณีกุล สวนศรีวิทยา ชุมพร

31 66101002443 นาย จีรวุฑฒ์ มณีกุล สวนศรีวิทยา ชุมพร

32 66101002456 นาย ก้องภพ ศรีมงคล ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

33 66101002859 นาย พงศ์นภัทร สุขน่ิม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

34 66101002958 น.ส. อภิสมัย ภู่ผ้ึง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

35 66101003012 นาย ปฤษฎี ชุ่มจิต สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

36 66101003113 นาย วัชรพงค์ สระทองช่วง หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

37 66101003119 นาย ทรงฤทธ์ิ อ้อนวอน หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

38 66101003149 น.ส. พรพิมล บานแย้ม ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี

39 66101003206 น.ส. สิตานัน สังข์ทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

40 66101003221 นาย ธีรภัทร จันทรเสนา ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

41 66101003354 นาย ธีรเมธ แซ่วุ่น หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

42 66101003418 น.ส. เพ็ญพิชชา กาญจนารัตน์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

43 66101003639 นาย ปุณณัตถ์ พรมเลิศ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

44 66101003658 น.ส. อมรรัตน์ สีสวย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

45 66101003717 น.ส. ณัฐณิชา เนียมจันทร์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

46 66101003788 น.ส. ดาราวรรณ มีโพธ์ิงาม พันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร

47 66101003830 นาย ธัชกร บัวสกุล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

48 66101004490 น.ส. พีรดา อินทร์แก้ว สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

49 66101004540 น.ส. ณัตราพร สิทธิโชคธรรม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

50 66101004602 นาย ศรุต เพิกจินดา สกลวิทยา นครปฐม

51 66101004734 น.ส. ณัฐชยา สุดตา สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

52 66101004964 น.ส. ปภาวี พุทธิเวคิน ราชินีบูรณะ นครปฐม

53 66101005016 น.ส. จารุณี ชูแสง สตรีพัทลุง พัทลุง

54 66101005045 นาย พงศธร อะเส็ม ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง

55 66101005229 นาย จิรภัทร ทะสะระ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

56 66101005258 นาย ณฐดล ขวัญม่ิง พัทลุง พัทลุง

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000146 น.ส. พัชราภา แย้มเกตุ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

2 66101000324 น.ส. กฤตยา สัตย์ใจเท่ียง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 66101000433 น.ส. อรินทร์นารา บัวหลวง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

4 66101000447 นาย ธนวัฒน์ ไชยศร เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

5 66101000465 นาย ธนากร สินทร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 66101000480 น.ส. ณัชธน์กมล จิรธนาวุฒิ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 66101000747 น.ส. วราลักษณ์ จันทร์เขียว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 66101000867 น.ส. ณฐนนท์ ครองบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ นครปฐม

9 66101000915 น.ส. ทิพยรัตน์ สุนทรเสนาะ อัมพรไพศาล นนทบุรี

10 66101001096 น.ส. นิรุตา ประสารพันธ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

11 66101001100 น.ส. กนกพิชญ์ พุฒพันธ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

12 66101001110 น.ส. ธัญวรัตน์ มักเจียว โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

13 66101001372 น.ส. สม ฤทัย  ภาสี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

14 66101001686 น.ส. ธัญพัฒน์ บุตรกร โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

15 66101001697 น.ส. เขมจิรา จินดาวรรณ ลาซาล กรุงเทพมหานคร

16 66101001871 น.ส. นุทติมา ยะระเชิด สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

17 66101001967 น.ส. จุฑารัตน์ มาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ นครปฐม

18 66101001971 น.ส. พิมพ์ชนก พุกภัย โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

19 66101002155 น.ส. ณิชาภัทร พุ่มชูศรี สีค้ิว “สวัสด์ิผดุงวิทยา” นครราชสีมา

20 66101002202 น.ส. พรลภัส น้อยภาษี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

21 66101002248 น.ส. ดวงพร ชูเชิด เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

22 66101002295 น.ส. ภัครพร ชูพลาย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

23 66101002384 น.ส. กฤติยาภรณ์ อภิวรศักด์ิ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

24 66101002686 น.ส. กษมา ตันติพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

25 66101002827 น.ส. ชนาภา ฤาเดช เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

26 66101002938 น.ส. พรรณนภา มะกาว ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

27 66101003009 น.ส. อภิสรา จิรสัจจานุกูล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

28 66101003089 นาย พีรภัทร จ๋ิวเช้ือพันร์ุ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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29 66101003103 นาย นวพล ช่ืนอุรา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

30 66101003171 น.ส. ณิชาภา ภูวิชญะพล วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

31 66101003180 น.ส. ชนันดา หมวดธรรม วัดป่าประดู่ ระยอง

32 66101003227 น.ส. รัตนากร นรภูมิพิสุทธ์ิ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

33 66101003253 น.ส. กนกวรรณ รู้แผน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

34 66101003468 น.ส. ณัฏฐนิชา สุทธิบรรณกุล อัมพรไพศาล นนทบุรี

35 66101003470 น.ส. ลฎาภา สังใจสม อัมพรไพศาล นนทบุรี

36 66101003573 นาย อนันตชัย เตชะสกุล สงวนหญิง สุพรรณบุรี

37 66101003578 น.ส. สุชาดา แดงโต ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

38 66101003696 น.ส. กิติยา เตชะสกุล สงวนหญิง สุพรรณบุรี

39 66101003736 นาย วริทธ์ิพล เทพจินดา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

40 66101003789 น.ส. ณญาดา คงเจริญโชค อัมพรไพศาล นนทบุรี

41 66101003798 น.ส. นาดีเราะห์ แคยิหวา มุสลิมศึกษา สตูล

42 66101003827 น.ส. ชัญญานุช ตอนสุข เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

43 66101003828 น.ส. ธนิษฐา มีบุญ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

44 66101004008 น.ส. ฉัตรแก้ว สงวนไทย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

45 66101004102 น.ส. วริศรา สนประเสริฐ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

46 66101004140 น.ส. นภสร จันทะภาโส ธิดานุเคราะห์ สงขลา

47 66101004254 น.ส. พรนัชชา พิริยะสุรวงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

48 66101004404 น.ส. ดารุณี กบิลราช เทพสุวรรณชาญวิทยา สมุทรสงคราม

49 66101004407 น.ส. วิตรีรัตน์ ขุนอินทร์ พัทลุง พัทลุง

50 66101004429 น.ส. สุธาสินี หาญพิบูลย์ชัย ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

51 66101004578 น.ส. กมลชนก เกตุมาตย์ เมืองถลาง ภูเก็ต

52 66101004642 น.ส. สิริมนต์ ทองอุดม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

53 66101004678 น.ส. ณัฐธญ์วรินทร์ พร้อมสุขสันต์ อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

54 66101004686 น.ส. จันทกานต์ อนุชา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

55 66101004741 น.ส. ณัฎฐธิดา เอ่ียมประเสริฐ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

56 66101004746 น.ส. ลิยานา ท่อทิพย์ เมืองถลาง ภูเก็ต

57 66101004811 น.ส. สุชาวี พานตะสี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

58 66101004846 น.ส. ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

59 66101004910 น.ส. ธนิษฐา อรุณฉาย เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

60 66101004924 น.ส. สิริวิมล ศรีกนก เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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61 66101004942 น.ส. นภาพร แย้มร่วมญาติ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

62 66101005005 น.ส. เพ็ญพิชชา ญวนเพ็ง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

63 66101005021 น.ส. ชนากานต์ ปล้ืมจิต คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

64 66101005044 นาย สรยุทธ ศรีน ้าอ้อม วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

65 66101005169 น.ส. ภูริชญา บ ารุงวุฒิ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

66 66101005212 นาย รชต สุนทระศานติก ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000048 น.ส. สุทธิลักษณ์ สุวรรณพงษ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

2 66101000509 น.ส. พิชชานันท์ กอพูนพิพัฒน์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

3 66101000527 น.ส. ฐิติมา เดชบ ารุง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

4 66101000543 นาย พชร ด าเกาะ กะเปอร์วิทยา ระนอง

5 66101000698 นาย ภูรินทร์ วรดิลก บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

6 66101000904 นาย ภานุพงษ์ รุ่งแสง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

7 66101000924 น.ส. สุพีรยา เล็กศิริมนตรี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

8 66101001267 น.ส. เนตรอินทรี ทรัพย์สมบูรณ์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

9 66101001272 น.ส. ปัญจณัท บุญประคอง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

10 66101001294 นาย อภิวัชร์ แก่นพินิจ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

11 66101001380 น.ส. ปานพิชามณช์ุ ชุมพล พลวิทยา สงขลา

12 66101001383 นาย รัฐการณ์ บุญอุ้ม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

13 66101001415 น.ส. กมลชนก รินไธสง นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร

14 66101001584 น.ส. พลอยชมพู หอมกล่ิน เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

15 66101001788 นาย ธนวินท์ กสิกรรมไพบูลย์ ไตรพัฒน์ ปทุมธานี

16 66101001801 น.ส. ณัฐณชา อัควิจิตร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

17 66101001962 น.ส. ทวิชา โกศล สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

18 66101001978 น.ส. จิราวรรณ เทียนมณี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

19 66101002108 น.ส. ณัฐนันท์ บุญเฮ้า ทวารวดี นครปฐม

20 66101002109 น.ส. ธมลวรรณ แสงสิกรณ์ ทวารวดี นครปฐม

21 66101002336 น.ส. จิรวรรณ จิตรชู อัมพรไพศาล นนทบุรี

22 66101002347 น.ส. รินรดา สัตยาบรรพ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล
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23 66101002473 น.ส. จุฑาพร กัลยาวงค์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

24 66101002477 น.ส. สมฤดี แววมะโนรา ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

25 66101002560 น.ส. กัญญาวี บุญปัน เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

26 66101002760 น.ส. ศกุนตลา บุตร์แสงดี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

27 66101002761 น.ส. นิชา เสาร์แก้ว รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา

28 66101002772 น.ส. ขนิษฐา แร่เพชร ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์

29 66101002826 น.ส. สมใจ เปรมจิตร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

30 66101002894 น.ส. ปวีณ์ธิดา อินดี สุไหงโกลก นราธิวาส

31 66101002969 น.ส. ณัฐธิดา อัครมงคลเลิศ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

32 66101002983 นาย ธัญยวัฒน์ ภู่สกุล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

33 66101003238 น.ส. ปนัสยา กล ่าเหว่า มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร

34 66101003491 นาย ฐิติรัตน์ ชัยชนะ นครนายกวิทยาคม นครนายก

35 66101003494 น.ส. ชัชฎาภรณ์ ชูมาลัยวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

36 66101003522 นาย ปฏิภาณ โสภณ แก่งคอย สระบุรี

37 66101003554 น.ส. ชุติกาญจน์ แก้ววิเศษ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

38 66101003585 นาย กนกพล ศรีสุขภิญโญ ราชด าริ กรุงเทพมหานคร

39 66101003614 น.ส. ไอลดา คณะวาปี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

40 66101003733 นาย ภาสกร ธรรมสละ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

41 66101003787 น.ส. กษมา แก้วเนตร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

42 66101003912 น.ส. ธนาธิป ตุ่มทอง ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

43 66101003991 น.ส. ขวัญจิรา เพ็ญสมบูรณ์ ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร

44 66101003998 น.ส. ชวัลรัตน์ เจริญวัฒนวิญญู สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

45 66101004012 น.ส. โสภิดา รวยทอง ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร

46 66101004135 น.ส. ศุภานัน นุรัญชา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

47 66101004142 นาย สิรภัทร ดวงจันทร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

48 66101004209 น.ส. อภิสรา สุหงษา วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

49 66101004239 น.ส. ศิรินันท์ อินทร์ยา จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

50 66101004395 น.ส. พจณิชา วิรุณรอด สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

51 66101004402 น.ส. สุวรา อันประสิทธ์ิ ศรียาภัย ชุมพร

52 66101004405 น.ส. ศุรดา จันทรน้อย สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

53 66101004471 น.ส. เมทิกา เขียวข า เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

54 66101004561 นาย คธาวุฒิ สีญพัรณ์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

55 66101004652 น.ส. เทียนตะวัน สุขประเสริฐ มัธยมจิตจัณ สงขลา

56 66101004775 น.ส. พรทิพย์ พิมพ์โสภา นารีนุกูล อุบลราชธานี

57 66101004889 น.ส. จัญญาวีร์ ดลศัยลพงศ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

58 66101005025 น.ส. รุ่งอรุณ เจตนะเสน เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

59 66101005061 น.ส. นภสร อุปรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

60 66101005335 น.ส. กรทิชา มุขดา แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000042 น.ส. แก้วมณี สุพันธ์พัช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

2 66101000147 นาย คงกฤช โพธ์ิป่ิน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 66101000181 น.ส. ทิพยฉัตร ชมเชย เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

4 66101000340 นาย พิพัฒน์ แซ่ตัน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

5 66101000453 นาย ธนภัทร ไชยศร เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

6 66101000573 นาย วรเศรษฐ์ โรจน์บวรวิทยา หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

7 66101000640 น.ส. น ้าหน่ึง สุขะปณะ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

8 66101000682 น.ส. ภัทราภรณ์ ศรีดอนไผ่ วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

9 66101000804 น.ส. มินตรา ใจตรง สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

10 66101000809 น.ส. จิดาภา พิสิฐคุณาการ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

11 66101000811 นาย ไชยวัฒน์ ฮ้ัวประเสริฐ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

12 66101000846 นาย จีรวัฒน์ ดวงชัย เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

13 66101000899 น.ส. ปิยธิดา เพชรนาบอน สวนศรีวิทยา ชุมพร

14 66101000925 น.ส. จิรฐา นิลผาย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

15 66101000930 นาย ธัญวัฒน์ จอกเก้ือ สตรีพัทลุง พัทลุง

16 66101000989 น.ส. หทัยกานต์ เสียงหวาน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

17 66101001014 น.ส. ภัทรพร ด้วงเก้ือ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

18 66101001015 น.ส. รัชดาภรณ์ แจ่มแสง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

19 66101001047 น.ส. บุษราพร วัดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

20 66101001081 น.ส. ชุติกาญน์ รู้รัก สงวนหญิง สุพรรณบุรี

21 66101001161 นาย พุทธคุณ ออสุวรรณ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

22 66101001268 น.ส. พิรญาณ์ กะตากูล กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 66101001296 น.ส. จิดาภา ย้ิมย่อง สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี เพชรบุรี

24 66101001352 นาย ธีรภัทร เงาศรี แสงทองวิทยา สงขลา

25 66101001407 น.ส. มุฑิตา เจริญสุข นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

26 66101001511 น.ส. บุญสิตา ทองชู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

27 66101001517 นาย สมัชญ์พล สนธิปัญจพงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

28 66101001678 นาย ณภัทร เหลาทอง ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

29 66101001746 น.ส. ซาร่า นาเอม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

30 66101001751 นาย บุญญาธิกาญจน์ หนูเจริญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

31 66101001760 นาย วิรุฒ ผิวงาม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

32 66101001812 น.ส. มาติกา แหวนทองค า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

33 66101001834 นาย ฮิบบาน บินแวยูโซะ พัฒนาวิทยา ยะลา

34 66101001841 น.ส. ณัฐวดี ชัยมาตร์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

35 66101001940 น.ส. พชรพร เหลืองแจ่ม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

36 66101001959 น.ส. สุธีรา ช านาญศรายุทธ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

37 66101001975 น.ส. อิศริยา ทองเพ็ง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

38 66101001977 นาย ภูวณัฏฐ์ ธัญรตบวรนันท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

39 66101001999 น.ส. ชัญญานุช เลิศไกรย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

40 66101002020 น.ส. ธัญชนก ธรรมวงศา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

41 66101002058 นาย พัฒน์ธนัต  ศักด์ิอิทธิพล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

42 66101002091 น.ส. โสภิตตา สิทธิข า ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

43 66101002107 นาย ธัชธรรม ทองใสเกล้ียง วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

44 66101002117 น.ส. ชมพูนุท เจริญวัฒนะ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

45 66101002149 น.ส. ชนัญชิดา เวินขุนทด มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

46 66101002263 น.ส. สุนิสา สอนประสม ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

47 66101002276 นาย อนุสิทธ์ิ มาลัยนาค มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

48 66101002331 น.ส. ณัฐธิดา สมฤทธ์ิ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

49 66101002375 นาย นฤพน พิมพิมล สมุทรปราการ สมุทรปราการ

50 66101002385 น.ส. ณัฐพร ปานค า สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

51 66101002394 น.ส. เกศราภรณ์ ศรทรง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

52 66101002396 น.ส. อัจฉริยา ผาทอง นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

53 66101002536 น.ส. ปิยธิดา สิงห์แก้ว มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

54 66101002561 นาย เผ่าพันธ์ พันธ์ศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

55 66101002730 นาย ฎษกร ช่วยอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง

56 66101002773 น.ส. เบญจมาภรณ์ เหมทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม

57 66101002817 น.ส. อัญญาภรณ์ โรจนวิทยโอภาส รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

58 66101002831 นาย พนธกร มุกจิตรทรัพย์ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา

59 66101002839 นาย ภูริพัฒน์ เจริญปู่หงษ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

60 66101002863 นาย วัชรพล สุริวัลย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

61 66101002887 น.ส. สุกัญญา พะโยธร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

62 66101002900 นาย ณรงค์ ด้วงทอง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

63 66101002948 นาย ธนานพ บุสดี บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

64 66101002957 น.ส. นนท์ธิดา ใจปันนา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

65 66101002964 น.ส. รัฐพร ศิลภมร ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

66 66101003036 นาย กฤษฎ์ิ สุขตระกูล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

67 66101003058 น.ส. กัลยกร จันทนะ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา

68 66101003068 น.ส. อภิรุจี มาศิริ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

69 66101003076 น.ส. ณฐวรรณ คงพล ราชินีบูรณะ นครปฐม

70 66101003077 น.ส. เพ็ญภาณุมาศ ยินดี วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

71 66101003090 น.ส. อมรกานต์ จงจอหอ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

72 66101003098 น.ส. ธัญพิชชา อินทร์เสวก ราชินีบูรณะ นครปฐม

73 66101003116 น.ส. ชลณีย์ ขันตี เทศบาล๒(คลองจิหลาด) กระบ่ี

74 66101003229 น.ส. ยุพาภรณ์ โตยอ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

75 66101003237 นาย อิทธิพัทธ์ นาคแก้ว เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

76 66101003281 น.ส. ศศิกานต์ ละออเอ่ียม สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

77 66101003336 นาย รัตนวิชญ์ ล้ิมทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

78 66101003338 นาย ณัฐวุฒิ ฤทธ์ิจรูญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

79 66101003351 น.ส. จุฬาลักษณ์ คงดี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

80 66101003385 นาย พิทวัส ก้านจักร์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

81 66101003459 น.ส. ชนาภา หมวดไธสง สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

82 66101003498 น.ส. อุษา สุขมา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

83 66101003502 นาย พัชรศักด์ิ ณ ป้อมเพชร สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

84 66101003560 น.ส. วริยา ส าราญ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

85 66101003568 น.ส. ศศิวิมล มองทะเล วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

86 66101003571 น.ส. พรทิพย์ สุวรรณพจน์ ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร

87 66101003580 น.ส. กัญญาณี ธนะปาละ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

88 66101003595 น.ส. ณัฐณิชา ท้าวเป็ง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

89 66101003638 นาย ธราเทพ โตวิเศษ สวนศรีวิทยา ชุมพร

90 66101003661 น.ส. นัฎชนก ส าราญ ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร

91 66101003677 น.ส. จิรนันท์ รุ่งปัจฉิม เทศบาล๒(คลองจิหลาด) กระบ่ี

92 66101003720 น.ส. จิรัชญา ทองเปรม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

93 66101003799 น.ส. กัลยรัตน์ สร้อยหล้า สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

94 66101003819 นาย ณัฐพล เลิศดิลก เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี

95 66101003866 น.ส. ปานชนก พินิจการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

96 66101003871 น.ส. ณฐมล พลกุล มัธยมจิตจัณ สงขลา

97 66101003922 น.ส. วริศรา ประทุมชมภู เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

98 66101003965 นาย ณัฐนันท์ แสงชัยทวี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

99 66101004079 นาย ธนภัทร ศิริรุ่งโรจน์ย่ิง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

100 66101004138 นาย นภัสรพี รุ่งเช้า ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

101 66101004144 น.ส. ณัฐชยา ชูปัญญา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

102 66101004149 นาย ชุติวัต บุญเจ๊ก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

103 66101004252 น.ส. ภควรรณ ย่ีสุ่นเทศ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

104 66101004256 น.ส. ป่ินสุดา ยาหอมทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

105 66101004487 นาย ภูมิพัฒน์ อินทร์จันทร์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

106 66101004520 น.ส. วิลาวัณย์ บ ารุง เมืองถลาง ภูเก็ต

107 66101004535 นาย ชวพล ภู่มณี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

108 66101004623 น.ส. อรวรรณ อรุณพรชัยคีรี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

109 66101004641 นาย ภูรี สวัสเอ้ือ บัวขาว กาฬสินธ์ุ

110 66101004657 น.ส. ณัฐธิดา สมมะโน มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

111 66101004675 น.ส. เขมจิรา วงค์ระเบียบ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

112 66101004683 น.ส. พิมพ์ฐินันท์ เล็กถวิลวงศ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี

113 66101004699 นาย คริษฐ์ ปาสาณพันธ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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114 66101004793 น.ส. ชลกานต์ ล้ินนาคแก้ว สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

115 66101004799 น.ส. พิชามญช์ุ ลินลา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

116 66101004800 นาย ชโนทัย จเรประพาฬ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

117 66101004882 นาย ธนากร หม่ันหินราช เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ฉะเชิงเทรา

118 66101004893 น.ส. จณิสตา บรรเทือง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี

119 66101004911 น.ส. โสพิชญา แกมไทย พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

120 66101004929 นาย ดนุสรรค์ นาคป้ัน อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา

121 66101004930 น.ส. กมลวรรณ ป้ันมณี สตรีอ่างทอง อ่างทอง

122 66101004954 น.ส. อรปรียา นะตาปา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

123 66101004982 นาย วุฒิโชติ แช่มม่ันคง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

124 66101005032 น.ส. วรมน ตันตาปกุล มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

125 66101005060 นาย ธนกร เนียมใย สตรีอ่างทอง อ่างทอง

126 66101005083 นาย ยะห์ยา กาแบ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

127 66101005090 น.ส. พรทิพย์ มีบุญ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

128 66101005097 น.ส. ณิชา ชัยปัญญา กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่

129 66101005100 น.ส. รัชญา กาญจนกังวาฬกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

130 66101005106 นาย ฐิติวุฒน์ หุ่นนอก สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

131 66101005148 นาย ธนพัฒน์ ตันติวรกิจพงศ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

132 66101005226 น.ส. ภาพิมล ดนัยสร วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

133 66101005236 น.ส. จุติภัค ว่องเกษการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

134 66101005266 น.ส. เกวลิน สองประสม หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

135 66101005270 นาย รชานนท์ ต าราเรียง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

136 66101005288 นาย อภินันท์ สุขรมย์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

137 66101005304 นาย ฐิตินันท์ นัดหา ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

138 66101005308 น.ส. ศรัณย์ภัทร อัคมูล วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

139 66101005339 น.ส. ธีรดา จูฑะศร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

140 66101005352 นาย อิงครัต อัตตะ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio พ้ืนท่ีการศึกษาบางรัก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000077 น.ส. ธัญชนก นวลปาน วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา

ช่ือ - นามสกุล
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2 66101000157 นาย บรรณทัต โสภะ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 66101000416 นาย ทรัพญา เข็มธนู สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

4 66101000477 น.ส. วริศรา เขียวต๊ิบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

5 66101000495 น.ส. ชนิชา อชิรภูวนนท์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

6 66101000608 น.ส. นภาพร สาสน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

7 66101000625 น.ส. กานต์สินี พรภัทร์วัชรสิน ราชินีบูรณะ นครปฐม

8 66101000670 น.ส. ณัฎฐณิชา ภู่งาม คลองลานวิทยา ก าแพงเพชร

9 66101000673 นาย พงศ์พล หาญพิทักษ์สุข อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

10 66101000674 น.ส. ณัฐณิชา ถาวร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

11 66101000678 น.ส. พรผกา ชุปวา กัลยาณวัตร ขอนแก่น

12 66101000692 น.ส. ชุติกาญจน์ ประกอบสุข สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

13 66101000742 นาย ศิรวัฒน์ เมธีธนวิจิตร์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

14 66101000884 น.ส. ปัณณพร วุฒวัณณะ นารีนุกูล อุบลราชธานี

15 66101000906 น.ส. รุริยา มุกดา สตรีระนอง ระนอง

16 66101000917 นาย กฤติกร เบญจพัฒนมงคล อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

17 66101000941 น.ส. จิตรลดา หอมจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว

18 66101000947 น.ส. ธนภรณ์ อ่ิมโดด นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

19 66101001147 น.ส. โซเฟียนี บือซา หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา

20 66101001292 น.ส. เข็มอัปสร แซ่ตัน ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต

21 66101001312 นาย วุฒิภัทร ช่ืนชอบ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

22 66101001509 น.ส. จามาลี มังกร บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี

23 66101001535 นาย ยศกร ตันติศรีรัตน์ สุไหงโกลก นราธิวาส

24 66101001663 น.ส. ขนิษฐา ปานพรหม ตะก่ัวป่า (เสนานุกูล) พังงา

25 66101001748 น.ส. ปวิชญา ภุมมาลา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

26 66101001768 นาย กิตติพัทธ์ กิตติวุฒิชูศิลป์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

27 66101001849 น.ส. กานต์ธีรา เครือธนานนท์ นารีวุฒิ ราชบุรี

28 66101001935 นาย ศิวกร ชนะวรรโณ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

29 66101002031 น.ส. พิชชากร พรพิพัฒนศิริ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

30 66101002447 น.ส. พิมพ์ลภัส สิงห์เรือง เลยพิทยาคม เลย

31 66101002540 นาย ธนบูลย์ สุทธิธนิตพงศ์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

32 66101002647 นาย พสธร นวัชเอกธนา เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

33 66101002688 นาย ณัฐภูมิ เด่นประเสริฐ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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34 66101002696 นาย เธียรวิทย์ โปชะดา สตรีพัทลุง พัทลุง

35 66101002722 น.ส. แพรวา ชาตรีชวาลกร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

36 66101002737 น.ส. สุภชา พวงพันธ์ บึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์

37 66101002899 นาย ชานนท์ พรพิทักษ์ธรรม หอวัง กรุงเทพมหานคร

38 66101002989 น.ส. ปุณยาภา สาสุข มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

39 66101002990 น.ส. ธีราพร ช่องสาร สตรีอ่างทอง อ่างทอง

40 66101003181 น.ส. รุสลัน เลาะเด กศน.เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

41 66101003390 น.ส. ตะวัน ชัยชาติ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

42 66101003676 น.ส. กัญญพัชร ม่ิงอภินันท์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

43 66101003692 นาย วิศวะนนท์ ม่ังค่ัง วังหลังวิทยาคม สระแก้ว

44 66101003699 น.ส. วรรณวิศา ชัยสาร เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

45 66101003721 น.ส. ศิรประภา ดอกไม้ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

46 66101003727 น.ส. ธนิดา ศรีบุญเพ็ง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

47 66101003781 น.ส. พนิตสิรี เปรมจิตต์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

48 66101003845 น.ส. พัชริตา สุดสงวน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

49 66101003927 น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ สุภาพร ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช

50 66101004058 น.ส. เกศรา ใจแจ่ม สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

51 66101004107 นาย อาธิชา พานิชกุล สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

52 66101004110 นาย กิตติพิชญ์ ด่านประสิทธ์ิ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

53 66101004160 น.ส. ฟ้าใส กสิวัฒน์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

54 66101004162 น.ส. ชรินรัตน์ การเนตร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

55 66101004222 นาย ณัฐพงศ์ ตะบองเหล็ก รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

56 66101004257 น.ส. ปัทมา เพทาย วิเชียรมาตุ ตรัง

57 66101004272 น.ส. ณัฏฐนันท์ ธีรพลอ าพัน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

58 66101004285 น.ส. อรปรีญา แย้มย้ิม นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

59 66101004482 น.ส. ศศิชา คงนวล พัทลุง พัทลุง

60 66101004603 น.ส. ฌัฐชา เจริญสุขสนิท วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

61 66101004812 น.ส. วรนันท์ จันทร์สมวงค์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

62 66101004821 น.ส. ณัฐชยา ดุมลักษณ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

63 66101004927 น.ส. ณัฐธิกานต์ บุญเครือ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

64 66101004974 น.ส. มัชฌิมา จิตต์ไพบูลย์ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

65 66101005063 นาย ชโยติ เยาด า วิเชียรมาตุ ตรัง
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66 66101005111 นาย ณัฐภัทร เเสนวรกิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร

67 66101005139 นาย วศิน กลับเจริญ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

68 66101005172 น.ส. คีตมณี เอกกาญจนรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

69 66101005208 นาย ณภัทร บุญยะศักด์ิ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

70 66101005223 น.ส. ภิญญดา ยศนีย์ เด็กสากลนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร

71 66101005247 นาย ปุณณวิช จวนสงวน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี

72 66101005255 น.ส. วรรณิศา นุชจรีพร นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

73 66101005265 น.ส. ชุดา ทาโสม พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

74 66101005299 น.ส. นันทิชา รินทร ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

75 66101005351 น.ส. ธนกร แย้มขยาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

76 66101005355 น.ส. ช่ืนศิกานต์ ว่องรวีวัฒน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

77 66101005396 น.ส. ณัฐกฤตา ทิมพิทักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000151 น.ส. ภัทรวดี พุดกลัด เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

2 66101000250 น.ส. ณัฐณิชา กิจหงวน ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา

3 66101000261 น.ส. นันท์นภัส ด้วงทอง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

4 66101000277 นาย ธนกฤต ธนาวุฒิวร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5 66101000297 นาย ธนพล ญาตินิยม อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา

6 66101000336 น.ส. เมศิณี จันทิม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

7 66101000412 น.ส. ณิสรา ภักดีโยธา รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร

8 66101000424 น.ส. ณัฐกานต์ ธราพร ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

9 66101000485 นาย ธนภัทร วิธานติรวัฒน์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

10 66101000542 นาย ณภัทร แช่มเล็ก พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

11 66101000612 น.ส. ชญาภรณ์ วอนเพียร พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

12 66101000623 นาย พุฒิพงศ์ สัณหภักดี อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

13 66101000627 นาย พีรภัทร อระภักดี มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

14 66101000630 น.ส. รภัสศา บุตรดี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

15 66101000649 น.ส. มัลลิกา พุ่มดี นครนายกวิทยาคม นครนายก

16 66101000707 น.ส. รินชุมภู แก่นสารี สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

17 66101000709 น.ส. ปทิตตา โลกาวิทย์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

18 66101000733 นาย ณัชพล ชินวงศ์อมร สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

19 66101000786 นาย ณัชพล สุขศรีใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

20 66101000797 น.ส. พัชราภา เสนานิมิตร ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา

21 66101000816 นาย ธนภัทร พยุหนาวีชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

22 66101000818 น.ส. นภัสสร ลีจาด บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา

23 66101000820 นาย ธนดล พยุหนาวีชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

24 66101000823 น.ส. วรินทร สิงห์เรือง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

25 66101000849 น.ส. อินทิรา นาคแก้ว ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

26 66101000861 น.ส. สุธินี ภูพิรมย์ ภูเขียว ชัยภูมิ

27 66101000878 น.ส. ธิติรัตน์ อินทร์ทรีย์วงศ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

28 66101000882 น.ส. จีรนันท์ ผิวผ่อง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

29 66101000890 นาย กิติคุณ ชิดชัยมงคล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

30 66101001036 น.ส. ชนัญชิดา ปฏิพิมพาคม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

31 66101001066 น.ส. กุลิสรา สวนมะลิ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

32 66101001172 น.ส. พิมลพัตร์ พจนานันทกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

33 66101001210 น.ส. กัญญารัตน์ วงศ์วัฒนชัย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

34 66101001225 น.ส. อภิรมณ์ มณีนุกุล แจ้ห่มวิทยา ล าปาง

35 66101001234 น.ส. กานต์ธิดา ทองนวล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

36 66101001245 น.ส. วันวิสา วงษ์เอ่ียม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

37 66101001318 น.ส. ณัฐชยา รัตนสุภา กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

38 66101001442 นาย ธเนษฐ สมเช้ือเวียง วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

39 66101001500 นาย ภูมิทัศน์ เย็นสบาย นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

40 66101001601 น.ส. ชมพูนุช หลายประเสริฐพร ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

41 66101001610 น.ส. อธิชา บุญราศรี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

42 66101001649 น.ส. พลอยลลินณ์ เวชยชัย อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

43 66101001667 น.ส. อรทัย พรแช่ม มหิศราธิบดี นครราชสีมา

44 66101001690 น.ส. ชนิดาภา กิตติสท้านไตรภพ ราชินี กรุงเทพมหานคร

45 66101001732 นาย พิพัฒน์ เพชร เรือน ทอง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

46 66101001759 น.ส. จิราวรรณ์ รัตนพงษ์ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

47 66101001816 น.ส. อภัยพร สุตะคาน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

48 66101001822 นาย กิตติธัช จรรยาขันติกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

49 66101001832 น.ส. เนตรนภา แก้วฝ่ายนอก วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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50 66101001882 น.ส. ศิครินทร์ อ๋องมณี สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

51 66101001891 น.ส. มนัสนันท์ ล้ิมพิริยะมงคล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

52 66101001920 น.ส. ญาณิศา ทองทิพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

53 66101001927 น.ส. วิราวรรณ เเก้วนุช โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

54 66101001961 น.ส. ภรภัทร พัฒนเมธาบูรณ์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

55 66101002013 นาย ภูมิวรพล พงษ์ชัยจิรกุล เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

56 66101002050 นาย ชนาธิป โพนทอง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

57 66101002127 นาย เตชธรรม แสงนาค ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

58 66101002135 น.ส. ณัฐธยาน์ แก้วหร่าย มัธยมวัดด่านส าโรง สมุทรปราการ

59 66101002167 นาย พงษ์เพชร บุญมา วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

60 66101002218 นาย ภูมิพัฒน์ บุตรดี โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

61 66101002300 นาย ศุภวิชญ์ หลิมวงศ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

62 66101002372 น.ส. นิชยาภรณ์ ศรีวิบุญ เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

63 66101002383 น.ส. ภิรมย์ชนก วัชรชัยกุล มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

64 66101002408 น.ส. บุณยานุช ศรีจันทร์ฉาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

65 66101002437 นาย ณรัช ธัญญาโอภาส เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

66 66101002444 น.ส. กนกนิภา ศรีตระกูล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

67 66101002449 น.ส. พัชราภา แสงมล ห้วยน ้าหอมวิทยาคาร นครสวรรค์

68 66101002507 น.ส. ธนัชชา เงินวิลัย สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

69 66101002539 น.ส. ภัทรวดี รักแดง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

70 66101002541 น.ส. จณิสตา วะณะทอง นารีวุฒิ ราชบุรี

71 66101002553 น.ส. พิมพ์ชญา ขอซู่ฮก สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

72 66101002564 น.ส. สุภาวดี ดวงจันสี ภูเขียว ชัยภูมิ

73 66101002610 น.ส. สุชัญญา พุ่มพฤกษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

74 66101002707 น.ส. รุ่งสกุล ชอุ้มผล สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

75 66101002708 นาย นภัสกร เน่ืองรินทร์ สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร

76 66101002717 นาย กิตติธร ขยันการ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

77 66101002723 นาย อัครวิทย์ แสงทอง ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

78 66101002747 น.ส. ปาริสรา ทิพย์บ ารุง สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

79 66101002775 น.ส. บัณฑิตา ภาชนะ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

80 66101002783 น.ส. ศุพิชฌาย์ ขุนภิบาล บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

81 66101002797 น.ส. สุภาวิตา ปะโสทานัง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ช่ือ - นามสกุล



- 102 -

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

82 66101002846 น.ส. สมฤดี นพคุณ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

83 66101002882 น.ส. พรฟ้า ภูมิโคกรักษ์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

84 66101002907 น.ส. นลิน ใจเย็น โคกส าโรงวิทยา ลพบุรี

85 66101002996 นาย เจษฎา ชาติสง่าไพศาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

86 66101003006 น.ส. นันท์นภัส ศรีพิสุทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

87 66101003166 น.ส. ณัฏฐณิชา บุญชม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

88 66101003211 นาย สุทธิพงศ์ พิจิตร์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

89 66101003222 นาย กฤษพิพัฒน์ อินทุใสย์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

90 66101003287 น.ส. กฤษติยา สิทธิเสนา เลยพิทยาคม เลย

91 66101003301 น.ส. รสมาลิน สินโต มุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต

92 66101003361 น.ส. ปณาลี การกระโทก สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา

93 66101003370 น.ส. ปนัดดา หารโงน บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

94 66101003451 นาย รามิล ชูสุข พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

95 66101003452 นาย ณัฐพงษ์ ชนะบุญ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

96 66101003454 น.ส. พลอยภค ด ารงเกียรติ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

97 66101003463 น.ส. พริมาภรณ์ ชมภูพล กศน.อ าเภอเมืองระยอง ระยอง

98 66101003482 น.ส. ประกายดาว เมืองขาว สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

99 66101003504 น.ส. อัญชิสา ธรรมฐิติพงศ์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

100 66101003519 นาย พงษ์พิพัฒน์ ค าวชิรพิทักษ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

101 66101003529 น.ส. มณธิดา บุญปก ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด

102 66101003575 นาย กฤติน จันทร์เพ็ญ ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

103 66101003584 น.ส. มลทกานต์ จุ่นนาค บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

104 66101003604 น.ส. วิรญา บุญฤทธ์ิ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

105 66101003615 น.ส. ปุญยวีร์ วงษ์สถิตย์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

106 66101003629 น.ส. อัมภฤณ อารีประเสริฐสุข ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

107 66101003634 น.ส. สุจิณณา มงคลศิลป์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

108 66101003683 น.ส. บัณฑิตา ฤทธิวงศ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

109 66101003729 น.ส. วราพร จิตติ โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์

110 66101003738 น.ส. ฉันทพิชญา สัมมาแก้ว เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

111 66101003746 นาย ณัฐพล วุฒิพงษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

112 66101003747 น.ส. ญาณิกา เวชผสาร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

113 66101003772 นาย ปพนภพ บัวพินธ์ุ สัตยาไส ลพบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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114 66101003775 น.ส. พรณิชา รัตนบริรักษ์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

115 66101003848 นาย รัชชานนท์ ชัยศิริพานิช สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

116 66101003960 นาย อนิวัฒน์ จันทร์โท สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

117 66101003994 น.ส. สุวรา สายน ้า สงวนหญิง สุพรรณบุรี

118 66101004016 น.ส. ชัญญานุช บัวขวัญ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

119 66101004022 น.ส. กมลลักษณ์ บุตรนนท์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

120 66101004025 น.ส. ภาวิณี ศรีจ าปา นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

121 66101004030 น.ส. พรทิพย์ โพธ์ิกุดศรี นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

122 66101004154 นาย กฤษณรายณ์ อินทรภักด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

123 66101004223 น.ส. เบญจพร ศรีนารักษ์ กศน.ต าบลมหาชัย สมุทรสาคร

124 66101004226 น.ส. ศศิพิมพ์ ทรัพย์ม่ัน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

125 66101004391 นาย กิตติพัฒน์ ถาใหม่ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี

126 66101004399 น.ส. กฤตยา เพ็ญสุต สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

127 66101004517 น.ส. อนุธิดา อาษาภัคดี เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

128 66101004569 นาย พุทธิกร โกมลตรี คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

129 66101004660 นาย อภิสิทธ์ิ สิทธิศักด์ิ เมืองถลาง ภูเก็ต

130 66101004742 นาย จิรายุ ลบแย้ม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

131 66101004762 นาย ธนกฤต พิฆเนศวร บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

132 66101004767 น.ส. นิษฐา ฉวีสุข โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

133 66101004795 น.ส. เบญญาภา แก้วจันทร์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง

134 66101004801 น.ส. ธีร์ริศรา พิจารโชติ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

135 66101004848 น.ส. ประวีณา ชาญช่าง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

136 66101004851 นาย วสวัตต์ิ โนรีสุวรรณ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

137 66101004874 น.ส. ญาณิศา มุกดา ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

138 66101004899 น.ส. อภิชญา แพร่คุณธรรม ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

139 66101004950 นาย วายุ ศรีสวรรค์ ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์

140 66101005067 น.ส. ศดานันท์ ภูมิณรงค์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

141 66101005069 น.ส. มัลลิกา ส าราญมาก สงวนหญิง สุพรรณบุรี

142 66101005076 นาย อภิรักษ์ ชูราศรี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

143 66101005115 นาย วศิน เหล่าเลิศวรกุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

144 66101005135 น.ส. พิชญธิดา ทิมเทพ นราธิวาส นราธิวาส

145 66101005194 น.ส. สุภาวิตา ภูฮง ระยองวิทยาคม ระยอง

ช่ือ - นามสกุล
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146 66101005197 น.ส. ภาวิณี สุดใจ อู่ทอง สุพรรณบุรี

147 66101005213 น.ส. ศรัณยา แสงอรุณ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

148 66101005239 น.ส. ปาณิศา ชินชัย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

149 66101005263 น.ส. จรรยวรรธน์ เพชรพัฒนาไกร หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

150 66101005276 น.ส. ชนาพร กลัดบุบผา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ

151 66101005282 น.ส. อารียา นาคนวล ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ

152 66101005311 นาย กฤตภาส คงวัฒนกุล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

153 66101005316 นาย ยศพล เขียวแท้ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000143 น.ส. สรัญญา ทองเงิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

2 66101000459 น.ส. ณัฐธิดา ขาวเก้ือ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

3 66101000534 น.ส. ชนิตา พิสุทธ์ิรอดสิริ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

4 66101000582 น.ส. ภัณฑิลา ม่วงศรี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

5 66101000587 น.ส. กัญญาวีร์ ป่ินทองพันธ์ุ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

6 66101000617 น.ส. อิศราภรณ์ สมวงษ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด

7 66101000628 นาย ธนรัตน คะรวนรัมย์ สะแกพิทยาคม บุรีรัมย์

8 66101000657 น.ส. วชิรญา ศักด์ิเศรษฐ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

9 66101000677 นาย สิทธินนท์ วิโรจน์รัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

10 66101000722 น.ส. สัตตบงกช ดาราพาณิชย์ นครนายกวิทยาคม นครนายก

11 66101000724 น.ส. พิชญธิดา วรรณดี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

12 66101000745 น.ส. ร้อยทองทา ด้วงทอง อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

13 66101000781 น.ส. ปภัสสวรรณ แสงวารินทร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี

14 66101000787 น.ส. สุขหรรษา ขจรภมรศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

15 66101000795 น.ส. ศิริพัฒน์ ผ้ึงผ่อง เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

16 66101000868 น.ส. กฤตวรรณ อ่อนละมูล สงวนหญิง สุพรรณบุรี

17 66101000894 นาย บทเอกต์ บุญไชย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

18 66101000953 น.ส. ณัฐชุตา แจ่มศรี สตรีพัทลุง พัทลุง

19 66101000987 น.ส. ปิยฉัตร มาแฉล้ม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

20 66101001042 น.ส. ญาณิศา ธรรมสุนา ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ

21 66101001167 น.ส. สุภัสรา แก้วเพียร สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

22 66101001276 นาย ธีรเดช อ าพรรณทัต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

23 66101001287 น.ส. วรรณษา บุญรักษา ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

24 66101001300 นาย วิชชุพงศ์ ฉุยฉาย สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

25 66101001314 นาย ภัคพล อัศวโกวิทวงศ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

26 66101001393 น.ส. อารีย๊ะ เบ็ญหมัด เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

27 66101001443 น.ส. อาทิตยา ทองไพ นครนายกวิทยาคม นครนายก

28 66101001476 น.ส. จิณณ์ชญาน์ ศรีหาผล ราชินี กรุงเทพมหานคร

29 66101001564 น.ส. ศุภากร วัฒนะคุ้ม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

30 66101001769 นาย ธีธัช นันทนาวุฒิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

31 66101001779 น.ส. สิริกร ทองตัน ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

32 66101001845 น.ส. วรัญภร ปรียงค์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

33 66101002003 นาย เตชินท์ ตรีรัตน์คุณากร รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

34 66101002010 น.ส. อรวรรณ ผาสุขกิจ มหาไถ่ศึกษาเลย เลย

35 66101002046 น.ส. ณัฐชนก ทองไชย กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

36 66101002099 นาย คิรินธร สุวรรณมาลย์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

37 66101002199 น.ส. นัทธ์ชนัน สังข์ทอง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

38 66101002292 น.ส. นาฏฤดี เมืองแก้ว สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

39 66101002382 น.ส. ขวัญพรรษา เขียนลิขิต สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

40 66101002416 น.ส. ภานุชนาถ เช้ือผู้ดี ท่าอิฐศึกษา นนทบุรี

41 66101002601 น.ส. ลักขณา นิลพันธ์ พัทลุง พัทลุง

42 66101002614 น.ส. สิริยากร นาคะวิโรจน์ สตรีพัทลุง พัทลุง

43 66101002628 นาย วรวิชญ์ ขวัญงาม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

44 66101002702 น.ส. ภัทรมน ใช้ญาณ อัมพรไพศาล นนทบุรี

45 66101002759 น.ส. พิมพ์ลภัส ฤทธ์ิเลิศชัย ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

46 66101002763 นาย เกียรติศักด์ิ กรศรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

47 66101002782 น.ส. หงหยู เจิง กศน.อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

48 66101002913 นาย จักริน จริยาสถาพร ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

49 66101002977 น.ส. กุลนันท์ สุขตลอด เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

50 66101003042 น.ส. ชฎาธาร ไทรแก้ว บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

51 66101003045 น.ส. มนรดา ฉิมเจริญ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

52 66101003048 น.ส. อรไพลิน โพธ์ิน้อยงาม บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

53 66101003080 น.ส. ปาริฉัตร ยู หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

ช่ือ - นามสกุล
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54 66101003265 นาย ศักดิธัช เมฆใหญ่ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

55 66101003318 น.ส. อาธิชา ชูชาติ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

56 66101003334 น.ส. ชลิดา ชายวิชัย สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

57 66101003416 น.ส. นรินทิรา ท้าวทอง สตรีนนทบุรี นนทบุรี

58 66101003464 น.ส. สร้อยสลา ริมพืชพันธ์ เลยพิทยาคม เลย

59 66101003539 น.ส. เพชรลดา บุญถึงจิตร สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

60 66101003592 น.ส. รังสิมันต์ ตนาวรรณ์ ปัว น่าน

61 66101003687 น.ส. ศศิวิมล รุ่งเมือง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

62 66101003703 น.ส. โยษิตา ต้ังเจริญดี อัมพรไพศาล นนทบุรี

63 66101003714 น.ส. ศุพิชญา คมวุฒิชัย บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

64 66101003737 น.ส. สุพิชฌาย์ เจียมอนุกูลกิจ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

65 66101003762 น.ส. ธมนวรรณ พัฒนพรไชยเลิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

66 66101003763 น.ส. ณัฏฐนันท์ กุลวานิช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

67 66101003829 น.ส. ธนัชพร ไชยรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

68 66101003835 น.ส. พชรพร เริงฤทธ์ิ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

69 66101003854 น.ส. สุชาดา ยอดวิเชียร ปัญญาวิทย์ ตรัง

70 66101003870 น.ส. สโรชินี วงแก้ว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ

71 66101003877 นาย ณัฐพัชร์ ธนิษฐ์นันท์ แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร

72 66101003988 น.ส. ปุญญตา โตประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

73 66101003992 น.ส. มุฑิตา ไพรพรรษา ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

74 66101003996 น.ส. ญาดา คลานกลาง สีค้ิว “สวัสด์ิผดุงวิทยา” นครราชสีมา

75 66101004004 นาย ณัฐกร ตันพุทธันดร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

76 66101004146 น.ส. ยุพเรศ โคศิริ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

77 66101004147 น.ส. ชุตินันท์ ผิวมะลิ เลยพิทยาคม เลย

78 66101004174 น.ส. อภิรตา จันทรมิต พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

79 66101004265 น.ส. สรัทธินี รัตนพงษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

80 66101004311 น.ส. อาภาศิริ วิสุงเร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

81 66101004332 น.ส. ภัทรวดี ตันวัฒนกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี

82 66101004348 นาย ณัฐภัทร เช้ือลาว ศรียาภัย ชุมพร

83 66101004385 น.ส. พิมพ์ลดา เย็นวัฒนา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
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84 66101004420 น.ส. ธัญกร บุญอนันต์ปัญญา ระยองวิทยาคม ระยอง

85 66101004479 น.ส. ศรัญญา แสงสุวรรณ์ ท่าอิฐศึกษา นนทบุรี

86 66101004485 นาย นิอิฟฟาน ยามู อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

87 66101004488 น.ส. มาวารีย์ พุ่มพวง ท่าอิฐศึกษา นนทบุรี

88 66101004594 นาย วุฒิพงษ์ รุ่งบวรฤทัย ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

89 66101004644 น.ส. พรพุทธมนต์ งามปรัชญานนท์ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

90 66101004669 น.ส. รัตนาพร เทียมดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

91 66101004674 น.ส. ธมลพัชร์ ธเนศนิติรัตน์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

92 66101004725 น.ส. สุภัสสรา นาคาลักษณ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

93 66101004744 นาย ศตวรรษ ล่ีร่ือ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

94 66101004777 น.ส. สุธิมา โคกเกษม สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

95 66101004784 น.ส. รัตติกาล สมยัง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

96 66101004906 นาย ชลธิศ โคตรสมบัติ มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร

97 66101005022 นาย ธัชพล แก้วรอด พัทลุง พัทลุง

98 66101005027 น.ส. เอฬิดา กะปุกทอง สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

99 66101005107 น.ส. ณิชาภัทร ประกอบสุข โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

100 66101005108 น.ส. ณัฏฐ์ชุดา สลุงอยู่ดาสิริ พัฒนานิคม ลพบุรี

101 66101005137 น.ส. ณัชชานันท์ รักขนาม กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

102 66101005214 น.ส. พรรณวดี ศิริธนะพัชร์ เทศบาล๒(คลองจิหลาด) กระบ่ี

103 66101005248 น.ส. ณัฐชฎาภรณ์ ชูจิตร ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

104 66101005249 น.ส. ปณิตา ชูพิทักษ์ธรรม ธิดานุเคราะห์ สงขลา

105 66101005315 น.ส. พิชญา เนาว์สุวรรณ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

106 66101005368 นาย อรรถพร มีจิตต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

107 66101005377 น.ส. จิราพัชร ยานะเรือง สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

108 66101005399 น.ส. ฐานิตา วิเศษสุวรรณ อู่ทอง สุพรรณบุรี

109 66101005424 น.ส. ธมลวรรณ เลิศบรรลือชัย เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000080 น.ส. ศุภากร จันเทร์มะ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

2 66101000274 น.ส. กนิษฐา แย้มกลีบ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

3 66101000467 น.ส. วิสาข์ บุญมาก นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

4 66101000488 น.ส. ณัฐธยาน์ ข าศิริโชคชัย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

5 66101000517 นาย ภูริณัฐ จาดคร้าม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

6 66101000554 น.ส. วารุณี เกษรสร้อย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

7 66101000927 น.ส. ณภัทร แก้วนุช สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

8 66101001188 น.ส. พิชญ์สินี ทองแหลม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

9 66101001256 นาย พนิตนันท์ กิมเสาว์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

10 66101001262 น.ส. ณพัฐธิกา การชะงัด นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

11 66101001446 นาย อชิรวิชญ์ จิตต์จ านงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

12 66101001743 น.ส. ธัญญาภรณ์ ฝอยกลาง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

13 66101001820 น.ส. อเลสเซีย ฮูซาย ตันตรารักษ์ ชลบุรี

14 66101001833 น.ส. อิชิริญา อ่อนสุวรรณ์ สามโก้วิทยาคม อ่างทอง

15 66101001852 นาย สิรภพ เกษมทรัพย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

16 66101002485 น.ส. ประภาภัทร บุญชรโชติกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

17 66101002504 น.ส. ศิริวรรณ มุททาหัตถากร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

18 66101002596 น.ส. ปาริตา วงค์แพทย์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

19 66101002731 นาย สรยุทธ เท่ียงอารมณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

20 66101002732 นาย อัมพล วงค์ปันนา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย

21 66101002734 นาย ศรัญญู ง้ิวลาย เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

22 66101002779 นาย ภูรินทร์ บุญรอด หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

23 66101002810 นาย ณภัทร วงษ์รักไทย สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

24 66101002911 นาย เศรษวัฒน์ แพรกรีฑาเวศน์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

25 66101002972 น.ส. กรรณิการ์ เดชจบ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

26 66101003004 นาย ภัคพล อัศวมงคลสว่าง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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27 66101003018 น.ส. พรพรรษา ไชยยาว นราธิวาส นราธิวาส

28 66101003051 น.ส. เนตรชนก ปิยโชติสกุลชัย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

29 66101003246 น.ส. มุทิตา หลักหม่ัน สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

30 66101003262 น.ส. ธนัญญา อิทธิอนันต์กุล ราชินี กรุงเทพมหานคร

31 66101003391 นาย ชยณัฐ อาจเก่งกล้า กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

32 66101003396 น.ส. ณิชกมล ภู่ทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

33 66101003401 นาย พศิน อาบสุวรรณ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

34 66101003410 น.ส. สุนิสา สุขประเสริฐ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

35 66101003700 น.ส. ภิญญดา เขียวแกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

36 66101003708 น.ส. กชวรรณ ตระกูลวิวัฒน์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

37 66101003710 น.ส. ปภาวรินท์ สังข์แก้ว มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

38 66101003851 น.ส. พิริยะรักษ์ ประครองใจ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

39 66101003878 นาย ธิติวุฒิ สุขเกษม แก่งคอย สระบุรี

40 66101003917 น.ส. อารียา เลยไธสง อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

41 66101004064 นาย วีรภัทร สากลวารี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

42 66101004078 น.ส. ณัฏฐา แก้วหิรัญ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

43 66101004258 น.ส. รัชญา ตอสุวพรรณ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

44 66101004277 น.ส. นันท์นภัส นายเรือ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

45 66101004336 นาย ชยธร เย็นครามครัน หอวัง กรุงเทพมหานคร

46 66101004575 นาย ปัณณวิชญ์ วาณิชย์เสถียร โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

47 66101004585 น.ส. แพรพลอย โตเหมือน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

48 66101004633 น.ส. นิชาภัทร ลมสุขะ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

49 66101004684 นาย รัตนชัย สิทธิพาณิชยกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

50 66101004822 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ ต้ังตุลานนท์ รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

51 66101004866 นาย ปณต ศรีวัฒนเวช สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

52 66101004968 นาย กิตติพงศ์ สุเมือง สตรีระนอง ระนอง

53 66101005004 นาย ภูวิศ เหลืองนฤทัย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

54 66101005007 น.ส. ธีรนาฏ สุทธิโส ภูเขียว ชัยภูมิ
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55 66101005011 นาย ชยพล สันติวัชราณุรักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

56 66101005051 น.ส. เกตนิกา สกุลชัยโชติรส ชลประทานวิทยา นนทบุรี

57 66101005070 น.ส. ณัฐวดี เวชกิจ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน

58 66101005077 น.ส. ณัฎฐณิชา วรรณสาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

59 66101005095 นาย อภิวิชญ์ ชาติคนา สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

60 66101005129 นาย ปัญจเทพ สิมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

61 66101005218 น.ส. พิชญธิดา เรียบผา ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

62 66101005260 นาย ธนกฤต ซ้ิมอ าพร อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

63 66101005271 นาย พีรณัฐ บุตรพรม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

64 66101005314 น.ส. จิรชยา ไชยโย ปัว น่าน

65 66101005317 น.ส. อาซูมิ อิโตะ เหล่าสิงห์ มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

66 66101005359 นาย ฉัตรชนาถ เพ็ชรก่ิง บางละมุง ชลบุรี

67 66101005363 นาย กฤตย์ ทรงเดชาไกรวุฒิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

68 66101005452 น.ส. พิมชนก แสงวัณณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000499 นาย สุทธิโชติ ม่านทอง ศรียาภัย ชุมพร

2 66101000644 น.ส. ณภัทรจิรา ผิวพรรณ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

3 66101001308 น.ส. ทักษพร ละเอียด ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

4 66101001514 น.ส. จิดาภา สีเพชร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

5 66101002139 น.ส. บัณฑิตา จันทร์หงษ์ กวงฮ้ัว ระยอง

6 66101002143 นาย ณัฐนนท์ ลือกระโทก เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

7 66101003028 น.ส. พิริยาภรณ์ แก้วจันทร์วงษ์ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

8 66101003150 น.ส. ณัฐติกานต์ อินต๊ะเม้า มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

9 66101003853 นาย วรินทร ชาลีวรรณ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

10 66101003910 นาย วีรพล จ้องสระ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

11 66101003915 น.ส. พบพร พาเลิศชัยวงศ์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

12 66101004289 น.ส. ชนิสรา เอมบุตร ชลประทานวิทยา นนทบุรี

13 66101004627 น.ส. สุธิมา ทองหุ้ม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

14 66101004791 น.ส. บุษราคัม พรมทัต จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

15 66101004991 นาย ภานุวิชญ์ ก าเนิดวาณิชย์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

16 66101004998 นาย ศิรวิชญ์ อินมณี สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

17 66101005310 น.ส. วิภาวี พรหมมา มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000016 น.ส. ดลธภรณ์ ไชยพร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 66101000178 นาย ภากร หอมความสัตย์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

3 66101000431 น.ส. ฐิติวรดา พูนสุข สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

4 66101000977 นาย ชนะศึก ประจุดทะเนย์ วาปีปทุม มหาสารคาม

5 66101001563 น.ส. วรณัฏฐ์ กล่ินอภัย กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

6 66101001611 น.ส. พิชญธิดา ขุนนุช เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

7 66101001805 น.ส. ศศิกาญจน์ สัจจนุรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

8 66101002165 น.ส. สมิตา วรกุลลัฎฐานีย์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

9 66101002186 น.ส. วทันยา อ าพันธ์ุ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

10 66101002200 นาย เพ็ชรพงษ์ ทองอร่าม สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

11 66101002756 นาย ธนดล บุญมานะ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

12 66101002909 น.ส. สิริธร สมหวัง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

13 66101002962 น.ส. พัทธ์วิรา แก้วบุญเรือง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

14 66101003062 น.ส. สิริวรรณ์ กิตินารถอินทราณี เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

15 66101003091 น.ส. เกวลิน ศรีทอง กศน.ต าบลปากเกร็ด นนทบุรี

16 66101003096 น.ส. สุวนันท์ สุดประเสริฐ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

17 66101003383 น.ส. บัณฑิตา กมุทมาศ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

18 66101003437 น.ส. ธีริศาธนัน ธนพัตหิรัญโรจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

19 66101003530 น.ส. นภัสรพี สัมปุรณะพันธ์ุ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

20 66101003537 น.ส. ชรินรัตน์ สินทรัพย์เกษตร องครักษ์ นครนายก

21 66101003550 น.ส. เมนาท เตชะส าราญ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

22 66101003587 น.ส. พิชณัชญาดา ว่องกิจพูลผล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 66101003663 น.ส. คริสทีน่า ทองวโรทัย โฮลแมน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

24 66101003665 นาย อาชว์ อาชวเมธีกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

25 66101003732 น.ส. พิชฎา พูลพัฒน์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

26 66101003949 นาย สัภยา พงษ์ใหญ่ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

27 66101003953 น.ส. ชัญญาภัส อุสุยะ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

28 66101003978 น.ส. รินรดา ถ่ินทับปุด ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

29 66101003995 น.ส. ชลธิชา จันทร์ธนาพิพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

30 66101004040 น.ส. วรินธร พุทธรักษา มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

31 66101004096 น.ส. ธัมมิกา ศรีเสวต เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

32 66101004126 น.ส. สุภัสสรา เตชะเชวงกุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

33 66101004430 น.ส. นันทัชพร จีระพงศ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

34 66101004443 นาย ทะเล วิริยางกูร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

35 66101004702 น.ส. พิชามญช์ุ ราชพลสิทธ์ิ พัทลุง พัทลุง

36 66101004707 นาย ณัฐวัฒน์ พ่ึงบาง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

37 66101004717 น.ส. ป่ินทิพย์ ด้วงวาระ หอวัง กรุงเทพมหานคร

38 66101004726 น.ส. ธัญวรัตน์ ทิมแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

39 66101004765 น.ส. อภิสรา หลวงสิทธ์ิ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

40 66101004774 น.ส. พิมพ์วาด โสภิตลาภธนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

41 66101004776 น.ส. สิริกร เม่าทอง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

42 66101004830 น.ส. ชญากานฑ์ มังกรแก้ว ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

43 66101004834 น.ส. ณิชากร ช่วยชูวงศ์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

44 66101004843 น.ส. ศุภกานต์ พรหมมาศ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

45 66101004867 นาย ปิติภัทร เอกปณิธานพงศ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

46 66101004967 น.ส. ระมิงค์ ปรารมภ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

47 66101005171 น.ส. ปวีณ์นุช ไตรรงค์วิจิตร์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

48 66101005173 น.ส. กานต์พิชชา สังเกตุ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

49 66101005176 น.ส. ณัชชา ค าฉางข้าว สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

50 66101005366 น.ส. กันตะวัน สกุณา อัสสัมชัญระยอง ระยอง

51 66101005378 น.ส. เกตน์สิรี พันสี บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

52 66101005382 นาง ศศิกานต์ ดินไธสง แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

53 66101005427 นาย พศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

54 66101005428 น.ส. วรินทร หาญเจนลักษณ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

55 66101005429 น.ส. สุกฤตา แก้วก าเนิด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000154 นาย พงศ์นรินทร์ ไฝคงเงิน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

2 66101000228 นาย โจว่ี ลุค นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

3 66101000295 น.ส. วาสนา ผมทอง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

4 66101000909 น.ส. กานต์ธิดา นนทสุต โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

5 66101001016 นาย ภัฏฐพงศ์ โพธ์ิเหลือ กศน.ต าบลคุ้งส าเภา ชัยนาท

6 66101001588 นาย พงศภัค สาแก่งทราย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

7 66101002201 นาย ภูริวัชร์ จินดาพงษ์ศิริ หอวัง กรุงเทพมหานคร

8 66101002364 นาย รัฐภูมิ ป่าทอง จ่านกร้อง พิษณุโลก

9 66101002412 นาย พรรษชนม์ พงษ์ศิริรัชกุล อัสสัมชัญระยอง ระยอง

10 66101002529 นาย สิทธิศร อุ่นประดิษฐ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

11 66101002585 น.ส. ชินาวี นุชเหลือบ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

12 66101002820 นาย สิรภพ ดวงวัง ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

13 66101002941 นาย อัฑฒ์ภูมิ สีสิงห์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

14 66101003378 น.ส. ขัตติยาภรณ์ โพธ์ิระงับภัย สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

15 66101003448 น.ส. ณัฏฐณิชา พรหมบุญ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

16 66101003531 นาย ภูตะวัน บุญเนตร สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

17 66101003538 น.ส. ญาณีญา สาระบูรณ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

18 66101003570 นาย ณัฐนนท์ วงศ์สุริยะพิพัฒน์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

19 66101003640 นาย อมรพันธ์ุ จ ารัสศรี ธัญรัตน์ ปทุมธานี

20 66101003653 นาย ภานุ ยุติธรรม ศรีสงครามวิทยา เลย

21 66101003716 นาย ณภัทร หวังม่ัน สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

22 66101003767 นาย เปรม จงจิตต์โยธิน ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน

23 66101003938 นาย ธารธาดา โสขุมา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

24 66101004181 น.ส. ปุญญพัฒน์ ทองแท้ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

25 66101004319 นาย ชนาธิป ปาณะลักษณ์ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

26 66101004484 นาย ชวกร สุขเสถียร สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

27 66101004506 นาย ธนวัฒน์ รุ่งเรือง สมุทรปราการ สมุทรปราการ

28 66101004557 น.ส. ฐิติรัตน์ อุบลวรรณ เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

29 66101004566 น.ส. ธัญญารัตน์ วุฒิรุ่งเรืองสกุล เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

30 66101004589 นาย อนวัช เอ่ียมสุข เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

31 66101004654 นาย กฤติน พลไชยวงศ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

32 66101004904 นาย ไตรภพ รัตนพิมล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

33 66101004940 น.ส. จิดาภา ชุ่มช่ืน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

34 66101004975 น.ส. อนัญญา เลิศสถากิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

35 66101004981 นาย สรสิช จันทร์ขจร ธัญรัตน์ ปทุมธานี

36 66101005207 น.ส. ปิยนุช มณีโชติ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

37 66101005215 น.ส. เกวลิน โอชะสุนทร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

38 66101005259 น.ส. ศุภานันท์ จันทร์หนองสรวง เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

39 66101005327 นาย ณัฏฐชัย ชูจีน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

40 66101005370 น.ส. อริยา จ่างจรูญโรจน์ มัธยมจิตจัณ สงขลา

41 66101005433 นาย เอกวุฒิ สุขเสริม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 66101000047 น.ส. มันตา ปีระกัน สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

2 66101000137 นาย พงศกร นิยมกิจการกุล วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

3 66101000391 นาย อลงกรณ์ จันทร์สม วัดเขียนเขต ปทุมธานี

4 66101000553 น.ส. อนันทิตา ปัณฑิตา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

5 66101000757 น.ส. ศรินทิพย์ ฐิตาสยะวงศ์ เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตาก

6 66101001019 น.ส. กัญญาณัฐ ศิริสุขประเสริฐ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

7 66101001023 นาย รัฐภูมิ พงษานุสรณ์ เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

8 66101001260 นาย ชนัญญู เปิดช่อง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

9 66101001273 น.ส. กาสะลอง ศรีระภักด์ิ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

10 66101001278 น.ส. ณัชชา ศรีประยูร แก่งคอย สระบุรี

11 66101001409 น.ส. พิยดา น่วมดี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

12 66101001577 น.ส. กัญญาณัฐ เรืองศรี เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี

13 66101001770 น.ส. แพรวา ประสาวะนัง หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น

14 66101001923 น.ส. กุลนิษฐ์ โพนธาตุ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

15 66101001982 น.ส. รสริน อัษฏมงคลเลิศ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

16 66101002104 น.ส. สิริยุพา ขันธเกตุ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

17 66101002297 น.ส. กฤติมา พันธ์ุส้ม สิงห์บุรี สิงห์บุรี

18 66101002683 นาย กฤษฎา เสนาพลสิทธ์ิ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

19 66101002934 น.ส. ทิพานัน อนันทสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

20 66101003023 น.ส. ลภัสรดา ดวงจันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

21 66101003044 นาย ทัณฑธร เรือนงาม มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

22 66101003151 น.ส. เกณิตา สุภาพิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

23 66101003247 นาย ปิติ ดุสิตศานต์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

24 66101003264 นาย รวีภัทร์ คนไว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

25 66101003327 นาย ภาคิน ใหมสกุล สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

26 66101003399 น.ส. พัชสรา แซ่ฉ่ัว พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

27 66101003555 น.ส. พิมพ์ดาว ฟ้าสางขุนเขา สวนผ้ึงวิทยา ราชบุรี

28 66101003572 นาย ธันย์กฤษกร สะมะแอ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

29 66101003657 น.ส. พลอยปภัส ชุนจินดาธนพัฒน์ นารีวิทยา ราชบุรี

30 66101003659 นาย ณัฐวุฒิ แดงโชติ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

31 66101003809 น.ส. ทิพรดา จันถิรสถิรกุล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

32 66101003942 นาย เมธัส ข าสกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

33 66101003961 น.ส. โชติกา ศรีไสย มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

34 66101003963 นาย พงษ์รพี สืบญาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ชลบุรี

35 66101004097 น.ส. กัญญารัตน์ เตชพิพัฒนกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

36 66101004125 น.ส. จิดาภา จันทร์เมธี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

37 66101004359 นาย ธนวัฒน์ รัตนกุล พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา

38 66101004368 นาย ณัฐชนนท์ เจาฑาฑิต ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

39 66101004609 นาย ปฏิภัทรพล สกุลมงคล ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

40 66101004656 น.ส. ธนิตา ทองอร่าม ภูเขียว ชัยภูมิ

41 66101004711 น.ส. อติกานต์ วรรณศรีสวัสด์ิ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

42 66101004715 นาย ณัฐนันท์ พรหมอินทร์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

43 66101004787 นาย ชวนากร บัวคง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

44 66101004825 น.ส. กวินธิดา เนตรทิม ศรีนครมูลนิธิ สงขลา

45 66101004842 น.ส. ภิญญานุช นาจันทอง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

46 66101004921 น.ส. พิชญาวี วนิชประภา อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 66101005042 น.ส. ณิชกานต์ หาญจางสิทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

48 66101005046 นาย พีรภัทร์ กระสิน ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

49 66101005118 นาย ณัฐชนน ผลินยศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

50 66101005256 น.ส. ป้ันหยา ทองนิลภักด์ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

51 66101005443 นาย วรพัช ธนาบุณย์เดชา สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

ช่ือ - นามสกุล
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