
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ช่วงที่ 1 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรง
อิสระ (Direct Admission) ช่วงที่ 1 นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรง
อิสระ (Direct Admission) ช่วงที่ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. 
โดยศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด ตามวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงก าหนดดังต่อไปนี้ 

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 65 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 4 ช่วงที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 

ของทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

วันที่ 21 มิถุนายน 65  ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

วันที่ 22 มิถุนายน 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 65 ผู ้มีส ิทธิ ์เข้าศึกษาขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และช าระเงินตาม

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

https://student.mytcas.com/
https://reg.su.ac.th/
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การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อแสดงความจ านงเข้าศึกษา

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ก าหนดของแต่ละรอบ เท่านั้น หากไม่ด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนดถือ

ว่าไม่ใช้สิทธิ์  

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000113 น.ส. วริศรา รักบ ารุง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

2 65401000557 น.ส. โชติกา ดีประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

3 65401000585 น.ส. เพ่ิมพูนทรัพย์ มณีรัตน์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

4 65401000788 น.ส. นันท์นภัส หิรัณยเกศ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

5 65401001082 น.ส. ฐานิตา ทับทิมศรี สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

6 65401001194 น.ส. ภัสสร มโนสุนทร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

7 65401001263 น.ส. ปวริศา ส ารวญ สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

8 65401001357 น.ส. ณัฐรัตน์ บัวบาล บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

9 65401001425 น.ส. มนัสนันท์ ไกรวาปี เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น

10 65401001511 น.ส. ดนชา ม่ังพร้อม GED กรุงเทพมหานคร

11 65401001709 นาย ธรรมชาติ กล่ินหอม ทวารวดี นครปฐม

12 65401001750 น.ส. ญาณิศา ผ่านภพ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

13 65401002106 น.ส. เบญจรัตน์ คีรีทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

14 65401002251 นาย โอฬาร อัครชวนันท์ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

15 65401002267 น.ส. พัชริกานต์ ผ่านศึก สหวิทย์ สุพรรณบุรี

คณะอักษรศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001559 นาย วาริส เบ็ญจวรรณ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000208 น.ส. พนิตนันท์ ปร่ิมปาน ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 65401000372 น.ส. ชัชฎาพร นักบรรเลง นารีนุกูล อุบลราชธานี

3 65401000445 น.ส. ศศิ จิตมณี นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

4 65401000448 น.ส. ชนันธร เลิศวลัยรัตน์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 65401000468 นาย ธัชพล รอดอยู่ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 65401000556 น.ส. อุไรวรรณ วทานิยะกุล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

7 65401000580 น.ส. กนกพร เฮงวัฒนะ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

8 65401000707 น.ส. ทิพยาภรณ์ อินทรนุรักษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

9 65401000710 น.ส. ธนัชพร สังข์เพชร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

10 65401000765 น.ส. พรสวรรค์ อยู่รอด ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ

11 65401000833 น.ส. ณฐนนท บู่ทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

12 65401000850 น.ส. หทัยวรรณ ไชยสถิตย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

13 65401000973 น.ส. ณัฐนิช ก้อนใบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

14 65401000983 นาย ณัฏฐภัทร กองสัมฤทธ์ิ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

15 65401000994 น.ส. ทัตจิรา หยดย้อย พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

16 65401001013 น.ส. ศรีสุภา สมบูรณ์ศักด์ิศิริ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

17 65401001028 น.ส. กิตติพร เหล่ามงคล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

18 65401001137 น.ส. ปิยะวรรณ วัฒนยัง เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

19 65401001147 นาย จีรวัฒน์ ดมอุ่นดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์

20 65401001150 น.ส. พันฑิรา เพชรสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

21 65401001277 น.ส. อรอุมา ทัศนเอกจิต พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

22 65401001487 น.ส. พฤติรัตน์ น้อมสมทรัพย์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท

23 65401001756 น.ส. กรณิศ จันทร์แดง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

คณะศึกษาศาสตร์
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

24 65401001772 นาย จิรวัฒน์ เเสงสว่างวัฒนะ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

25 65401001792 นาย ทัชชกร เผ่าพันธ์ุ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

26 65401001793 น.ส. วิริญญาภรณ์ บุตรพรม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

27 65401001850 น.ส. ธัญวรัตม์ ปิดสา วัดป่าประดู่ ระยอง

28 65401001892 นาย กษิดิศ โภไคยหิรัญ ตราษตระการคุณ ตราด

29 65401001972 น.ส. สุดารัตน์ จอมทอง กัลยาณวัตร ขอนแก่น

30 65401002002 น.ส. ลัภจภรณ์ เกษมจีรสุรัชต์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

31 65401002059 น.ส. สุทินา ไกรเทศ อินทร์บุรี สิงห์บุรี

32 65401002111 น.ส. ปิยะมาภรณ์ แป่มกลาง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000263 น.ส. กัญญาพัชร แสงพิศาล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

2 65401000318 น.ส. ศิรดา อาจสาระมนต์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

3 65401000368 น.ส. โซเฟีย กะมาลอ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

4 65401000513 น.ส. อาภาภัทร จันทร์สมบูรณ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

ราชบุรี

5 65401000515 นาย นิติพัฒน์ ฆารสว่าง วาปีปทุม มหาสารคาม

6 65401000844 น.ส. สิรภัทร สีลาทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

7 65401002264 น.ส. ณัฐวดี มินสวัสด์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

8 65401002293 นาย วิศรุต ค าถา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000043 น.ส. นัศรียา ดอยอ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

2 65401000320 นาย ชลชาติ ทรัพย์สมบัติ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

3 65401000423 น.ส. สุวิชาดา อ่อนสนิท ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง

4 65401001408 น.ส. ธิดา โทนธนู สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

5 65401001441 น.ส. ธนพร ธิติรัตนโชติ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์

6 65401002152 น.ส. วันวิสาข์ ขอดเมชัย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000492 น.ส. ภานุมาศ แตงค า ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

2 65401000592 น.ส. ชนิภรณ์ สายพิมพ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด

3 65401000892 น.ส. ปิยภรณ์ สีดาพาลี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

4 65401001101 น.ส. ฐิติมนต์ ธนกุลชัยสิริโชติ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

5 65401001211 น.ส. ณัฏฐจิรา พงษ์สวัสด์ิ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

6 65401001292 น.ส. ธันย์ชนก จริตบุญ ผดุงปัญญา ตาก

7 65401001365 น.ส. มัลลิกา สมภักดี สิงห์สมุทร ชลบุรี

8 65401001664 น.ส. สุพรรณิการ์ พรหมช่ืน กศน.ต าบลท่าประดู่ ระยอง

9 65401001758 น.ส. สุทธิกานต์ ทองธวัฒน์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

10 65401001871 น.ส. อารดา แสนภูวา สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

11 65401001912 น.ส. กฤษณี วิเศษวงษา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

12 65401002044 น.ส. ธัญวรัตน์ จริยา แม่แจ่ม เชียงใหม่

13 65401002049 น.ส. นัทธมน ปัญญารมย์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม

14 65401002078 น.ส. สราวดี อังคะ วาปีปทุม มหาสารคาม

15 65401002230 น.ส. รัชณีกร สีทองทุม มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001084 น.ส. สิริกัญญา โพธ์ิศรีทอง วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 65401001259 นาย ธีรภัทร วัฒนวงศ์ เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

3 65401001310 นาย ธนาธิป สุขเกิด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 65401001739 น.ส. ชญานิษฐ์ น่ิมนวล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

5 65401001957 นาย ภูวเดช ด่านนอก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

6 65401002121 น.ส. ศุภิสรา สุวรรณพานิช บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

7 65401002165 น.ส. สุภาวดี วิเศษชาติ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000396 น.ส. พรพิมล สิริโชคชัย มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 65401000430 น.ส. สิริภัทร สิทธิสงคราม ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

3 65401000466 นาย อริย์ธัช ฉายแสงจันทร์ สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร

4 65401000586 น.ส. พิชญ์นันท สีมานะชัยสิทธ์ิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

5 65401000725 น.ส. ณิรดา ภรธนบูรณ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

6 65401001121 นาย ธีรุตม์ กวินปณิธาน ปากช่อง นครราชสีมา

7 65401001380 นาย ณภัทร เพชรสุทธ์ิ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

8 65401001409 น.ส. มิอู ทานากะ เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

9 65401001586 นาย เคนโตะ โอกิ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

10 65401001722 น.ส. พิชญาณี เพชรา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

11 65401001990 นาย สิริภาคย์ มารคไพบูลย์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

12 65401002143 นาย ณัฏฐ์ณนท์ งามไตรเลิศ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000209 นาย ชวิศ สร้อยค า สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

2 65401000546 น.ส. กรชวัล เผือกผ่อง ภาชี สุนทรวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา

3 65401000604 นาย ธนชิต วิเชียรรัตนพันธ์ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

4 65401000648 นาย ฐนกฤตย์ อรัญนารถ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5 65401000783 นาย ศิริภูมิ ศิริภาพ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

6 65401000843 น.ส. พัชริดา ประทิน สามพรานวิทยา นครปฐม

7 65401001004 นาย จิรายุ บุญญะสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

8 65401001175 นาย อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

9 65401001208 นาย นพัตธร มานุตรัง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

10 65401001294 น.ส. กุลธิดา มหาคามินทร์ ศรีสงครามวิทยา เลย

11 65401001423 นาย อิทธิสิทธ์ิ มาลัย ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

12 65401001430 นาย รัชชานนท์ แฟงสุดโท สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

13 65401001590 นาย พลณภัทร เหมุทัย ธัญรัตน์ ปทุมธานี

14 65401001626 นาย สุรศักด์ิ ชะเทียนรัมย์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

15 65401001800 นาย กิตติพศ เจาตระกูล อู่ทอง สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 65401001869 นาย วรรณสิงห์ กลักเข็มทอง ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ

17 65401002018 นาย ธนกฤต อ่อนสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

18 65401002157 น.ส. ศิริวลัย ม่ิงมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

19 65401002279 นาย ธนวัฒน์ วุฒิสุวรรณ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000015 น.ส. สุรีย์ลักษณ์ จิตต์กล้า ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

2 65401000071 น.ส. รัสรินทร์ เมธีสิริศักด์ิ เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

3 65401000254 น.ส. นฤมล ตาพันธ์ุ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

4 65401000421 น.ส. ประสิตา สกุลรักษ์ หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

5 65401000539 น.ส. พรรพิษา กุลยะ สัตหีบวิทยาคม ชลบุรี

6 65401000594 น.ส. มนัสนันท์ สังข์ยัง สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

7 65401000654 น.ส. อภิญญา ไสยราม บ้านไผ่ ขอนแก่น

8 65401000682 น.ส. จงกชกร ธนวัฒนะอนันต์ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

9 65401000778 นาย ณัฐกิตต์ิ สวัสดิสิทธ์ิ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

10 65401000849 น.ส. พรนิภา บุตรราช เลยพิทยาคม เลย

11 65401000995 น.ส. สุจิตรา ระเบียบ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

12 65401001329 น.ส. รวิภา มูลประดิษฐ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

13 65401001392 น.ส. อนงค์พร บุญชะเน บ้านไผ่ ขอนแก่น

14 65401001412 น.ส. เพชรดา แสนค าปา พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000991 น.ส. นัดดา สิทธิมาชาติ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000215 น.ส. กุลปราณี ตีระนิล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 65401000637 น.ส. สิริกุล ภู่ค้าขาย อุ้มผางวิทยาคม ตาก

3 65401001129 น.ส. ชนิปรียา ใจธรรม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

4 65401001785 น.ส. โซเฟีย ชาค าไฮ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

5 65401001992 น.ส. นันทนัช หวันเก หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

6 65401002011 นาย พงศกร พุ่มแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000760 น.ส. เจนนภา นุชดี สัตหีบวิทยาคม ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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รูปแบบใช้คะแนน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000340 นาย มูฮัมหมัดรอมฎอน หะยีเยะ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

2 65401000610 นาย สิทธิกร วงษาเนาว์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร

3 65401000629 น.ส. นภาวรรณ กลับดี พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

4 65401001050 น.ส. ป่ินประภา แตงเผือก พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

5 65401001102 นาย ปฏิภากรณ์ กันปัญญา ผดุงนารี มหาสารคาม

6 65401001282 นาย นพฤทธ์ิ โพธ์ิศรีทัต โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

7 65401001325 น.ส. พิมพ์วิภา อุดมกัน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

8 65401001499 นาย วันฮิฟนีย์ แวมุสตอฟา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

9 65401001509 น.ส. ชนิษฐา ขันทอง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

10 65401001527 น.ส. อาริษา จิระชีวี เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

11 65401001981 น.ส. นิธิกานต์ กิจผดุง ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

12 65401001985 นาย ทินภัทร คณโฑทอง เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

13 65401002017 น.ส. ธนพร พราหมณ์สกุล บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

14 65401002125 น.ส. จุฑามาศ สมบูรณ์จิตฤดี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000059 น.ส. จุฬาลักษณ์ อินเสมียน ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

2 65401000095 น.ส. อินทิราพร ปะวะเสนะ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

3 65401000118 น.ส. พฤกษา เขียวรี สิงห์บุรี สิงห์บุรี

4 65401000198 น.ส. พีร์ภัทรา สังข์วิเศษ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

5 65401000275 น.ส. วนิดา ล่องทอง ลาซาล กรุงเทพมหานคร

6 65401000358 น.ส. นิสรีน ฮายีบิลัง ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล

7 65401000599 น.ส. ยินดี ประจงการ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

คณะวิทยาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 65401000676 น.ส. พจนา เฉิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

9 65401000842 นาย ณัฏฐกร ทองพันธ์ุ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

10 65401001069 น.ส. จิตพิสุทธ์ิ เต็มสินสิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

11 65401001160 นาย ศิรวิทย์ บัญญัติศิวะพจน์ แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร

12 65401001214 น.ส. พรนิภา โสภิตประดิษฐ์พร บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

13 65401001483 น.ส. สิริมนต์ โทแก้ว ชุมแพศึกษา ขอนแก่น

14 65401001583 นาย ณภัทร ไกรอนุพงษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

15 65401001628 น.ส. พัณณิตา ทองกัน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

16 65401001684 น.ส. เธียรญาดา พงศ์อภิรักษกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

17 65401001775 นาย นิติพนธ์ ทองเครือ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

18 65401001843 น.ส. ธัญรดี เตชะสมสุขดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

19 65401001987 น.ส. มุทิตา อนันต์บุญเอ้ือ หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์

20 65401002012 นาย ก้องภพ เมฆพุฒ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

21 65401002109 น.ส. ปุณยนุช เพชรรัตน์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

22 65401002176 น.ส. อรอนงค์ เชิดชู ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา

23 65401002200 นาย กวินภพ เลียงผิว วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000024 นาย ณัฐนันต์ แสงจันทร์ฉาย ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

2 65401000079 น.ส. ธิชา เด็งเเมะ แก่งคอย สระบุรี

3 65401000178 น.ส. สุธิดา หานุ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

4 65401000200 น.ส. อนัญลักษณ์ เพ็ชรแอน อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อุทัยธานี

5 65401000509 น.ส. ณัชชา มีบุญ ปัว น่าน

6 65401000638 น.ส. ปิยะธิดา ดวงมณี บ้านไผ่ ขอนแก่น

7 65401000790 น.ส. ชุติกาญจน์ วิถี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

8 65401000913 น.ส. ลลิตวดี กรดี อรัญประเทศ สระแก้ว

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

9 65401000954 น.ส. จุรีมาศ สร้อยทอง บึงกาฬ บึงกาฬ

10 65401000959 น.ส. กนกณภัส คชเสนี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

11 65401001048 น.ส. ธัญญพรรษ ขุมพลอย นางรอง บุรีรัมย์

12 65401001071 น.ส. กรรณิการ์ สุกุลพราหมณ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

13 65401001087 นาย มณฑล สมัคราช พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

14 65401001088 น.ส. นันทฉัตร จันทร์หงษ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

15 65401001198 นาย จักรพงษ์ ผลสะอาด ไทรน้อย นนทบุรี

16 65401001203 นาย กฤษณะ ค าปัญญา นาบ่อค าวิทยาคม ก าแพงเพชร

17 65401001215 น.ส. วิรชา โฉมเชิด เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

18 65401001330 น.ส. มันฑะนา ด้วงแตง สิงห์สมุทร ชลบุรี

19 65401001421 น.ส. จรรยารักษ์ สืบสิงห์ พัทลุง พัทลุง

20 65401001457 น.ส. สุชานาถ อุระพนม บึงกาฬ บึงกาฬ

21 65401001461 น.ส. พิชชาภา เฉลยจิตต์กุล พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี

22 65401001478 น.ส. รินรดา ศุภศิริเมธากร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสาร

เกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ปทุมธานี

23 65401001524 นาย ณัฐพร แทนโสภา น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

24 65401001557 น.ส. พรชนก ภูลายขาว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

25 65401001580 น.ส. ปทมวดี ฉุยรักษ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

26 65401001637 น.ส. ภัทรวีร์ สมบูรณ์อยู่กมล หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

27 65401001638 น.ส. ณิชากร เกษกร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

28 65401001648 น.ส. พัทธ์ธีรา จารุกิจพิทยากุล สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

29 65401001766 น.ส. นิฟาร์รีฮัณ กือเด็ง สวนพระยาวิทยา นราธิวาส

30 65401001834 นาย รณฤทธ์ิ ชาช านาญ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู

31 65401001887 น.ส. วรรณพร แป้นทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

32 65401001918 น.ส. ธิญาดา บัวทอง โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม

33 65401001927 น.ส. มนัทชนัน เอ่ียมโคกสูง ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

34 65401002019 นาย ศุภณัฐ จันทรังษี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

35 65401002082 น.ส. กิตติกา สิทธิชัยนนท์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

36 65401002130 นาย ธัญยธรณ์ ชัยสิทธ์ิ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

37 65401002187 น.ส. พิชญาพร แปงค ามา ศรียาภัย ชุมพร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000640 น.ส. ณัฐริกา บัวแก้ว สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

2 65401000825 นาย เดชาวัตร ผาสุข ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว

3 65401000955 น.ส. พิมพ์ภัทรา ทองค า สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

4 65401001112 น.ส. วิรดา คันธวงศ์ นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

5 65401001182 น.ส. เพ็ญพิชชา คิดเห็น มารีย์วิทยา นครราชสีมา

6 65401001504 น.ส. วนัสนันท์ เกิดสมบัติ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

7 65401002203 น.ส. คณิศร สวัสดีดวง วังน ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000088 น.ส. ประพินพร ภู่เขียว ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี

2 65401000250 น.ส. วิภาดา สัตยากูลย์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

3 65401000343 น.ส. ณัฐนิชา มหาปราบ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

4 65401000365 น.ส. พัชรี หลีหมัด สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สงขลา

5 65401000462 นาย ปรเมศวร์ ธีรวัฒนสาร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

6 65401000736 นาย ทิวัตถ์ แสนหูม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 65401000815 นาย ทศวรรษ เจริญสุข เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

8 65401000820 น.ส. พิมพ์วลัญช์ คมสัน แกลงวิทยสถาวร ระยอง

9 65401001005 นาย พัสกร นาคประสูตร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

10 65401001195 นาย กฤตภาส สุสิลาอังกูร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

11 65401001202 น.ส. ภิญญาวรรณ ท้าวนอก สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

12 65401001245 น.ส. ศศิธดา ครองศิล วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

13 65401001351 น.ส. กัลยกร นุ่มเกษร สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

14 65401001428 น.ส. ชนิภรณ์ ค าแหงพล กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ

15 65401001876 น.ส. บวรลักษณ์ ขุนพล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 65401001923 นาย ศุภกิจ แสงสุรีย์กุลกิจ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

17 65401001936 น.ส. มนัสนันต์ จันทวงค์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

18 65401001940 น.ส. วันวิสา สัมภวะผล สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

19 65401001944 น.ส. ดลพร อินทรก าแหง สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

20 65401002047 น.ส. นลัทพร ตะเพียนทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

21 65401002070 น.ส. อินทิรา แซ่ย่าง ท่าเรือ นิตยานุกูล พระนครศรีอยุธยา

22 65401002188 น.ส. ปาลิดา มะโนวงศ์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

23 65401002244 น.ส. จุฑาทิพย์ ต้ังประสมสุข มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000022 น.ส. ณัฏฐวรรณ สายทอง มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

2 65401000042 น.ส. บุษกร ช่วยชัย หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

3 65401000191 น.ส. ภัทราพร อินทะนิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 65401000195 น.ส. วิมพ์วิภา วงษ์ประยูร พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

5 65401000212 น.ส. เพชรลดา ประทุมเลิศ บ้านนา (นายกพิทยากร) นครนายก

6 65401000269 น.ส. วริศรา ณะจินดา ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

7 65401000332 น.ส. บุรัสกร ภัคพงศา หอวัง กรุงเทพมหานคร

8 65401000338 น.ส. ศศิกร สังข์นาค สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

9 65401000465 น.ส. เพชรไพริน ต้ังใจ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

10 65401000491 นาย สหัสวรรษ หาญธนชาติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

11 65401000651 น.ส. รดาวรินทร์ พลเสน ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท

12 65401000675 นาย ชลกานต์ ทะสม สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี

13 65401000713 นาย จากรณ์ จ าเริญสม สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

14 65401000719 น.ส. สุวพร จริตควร สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

15 65401000720 น.ส. อัญญตะวัน ค าสิงห์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

16 65401000814 น.ส. ณัฏฐณิชา ปราณี สตรีอ่างทอง อ่างทอง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

17 65401000837 น.ส. ชญานี อักษรอินทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

18 65401000877 น.ส. ฐิติชญา จิรพัฒน์ชยางกูร โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

19 65401000897 น.ส. ณิชกุล เผ่าพันธ์ุ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

20 65401000898 น.ส. อริศสา ค าป้อ นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

21 65401000899 น.ส. เกศกนก วิเลศ ปลายพระยาวิทยาคม กระบ่ี

22 65401001023 น.ส. วรรณศิริ สงวนศักด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

23 65401001055 น.ส. ชนัญชิดา เมฆมนต์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

24 65401001061 น.ส. พีชญา สิงห์สาธร ร่องค า กาฬสินธ์ุ

25 65401001097 น.ส. อภิชญา ซังลา นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

26 65401001098 นาย อภินันท์ นิยะมะ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

27 65401001106 น.ส. ปรมาภรณ์ กิมาพร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

28 65401001153 น.ส. วรัญญา จีนผิว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

29 65401001247 นาย วสวัตต์ิ ย่ีแก้ว บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

30 65401001295 น.ส. สุพรรณิการ์ ทิพกวีย์ บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

31 65401001491 น.ส. ดลพักตร์ ชลาสินธ์ุ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

32 65401001529 น.ส. ศิรินภา เย่ือใย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

33 65401001608 น.ส. ณิชกมล ภัทรนุธาพร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

34 65401001612 น.ส. ฟ้าสวย ศรีโยธี วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร

35 65401001615 น.ส. ณัฐฐาพร บุญย่ิง เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

36 65401001680 นาย สาริศ บัวชุม เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

37 65401001767 น.ส. ปัทมวรรณ พัฒนพงศ์จรัส ปากช่อง นครราชสีมา

38 65401001778 น.ส. ปภาวรินท์ พัฒนพงศ์จรัส ปากช่อง นครราชสีมา

39 65401001781 น.ส. พิมพกานต์ วงษา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

40 65401001798 น.ส. ชญานิษฐ์ เศียรเขียว อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

41 65401001801 นาย ปฏิภัทธ์ ประมูลทรัพย์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

42 65401001851 น.ส. อาทิตยา เพ็ชรสังวาลย์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

43 65401001865 น.ส. ศิริรัตน์ ศิลาอาศน์ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด

44 65401001905 นาย พงศภัค แสงปก สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

45 65401001965 น.ส. กวินทรา ทองโม้ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

46 65401002014 น.ส. ไชยพร เจริญดี หนองก่ีพิทยาคม บุรีรัมย์

47 65401002016 น.ส. ธัญชนก เอกต๋อง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

48 65401002067 น.ส. สุทธิดา ผ่องแผ้ว สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

49 65401002080 นาย ธนวัฒน์ โพธิพุกกณะ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

50 65401002118 น.ส. ตีรณา เล้ียงประเสริฐ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

51 65401002162 น.ส. ณัฐธิมา ถมยาพันธ์ คงทองวิทยา นครปฐม

52 65401002166 น.ส. สุทธิดา กอบกระโทก บุญวัฒนา นครราชสีมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000041 น.ส. กนกอร ทองเจริญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

2 65401000694 น.ส. ภคพร ติลการยทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

3 65401000891 น.ส. ทักษอร สังข์สิงห์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

4 65401001933 น.ส. เยาวลักษณ์ ตันยศ เมตตาวิทยา เพชรบูรณ์

5 65401001996 น.ส. ภูรินี ประวันเณย์ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000092 น.ส. อมลวัทน์ วงศ์วาณิชภักด์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

2 65401000150 นาย ธีรพัฒน์ เทพทิพย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

3 65401000270 นาย เศรษฐพงศ์ เจียเปีย องครักษ์ นครนายก

4 65401000301 น.ส. นันทวัน เฉียบแหลม  ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

5 65401000313 นาย ธีรภัทร ปราณีตพลกรัง รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา

6 65401000403 นาย ชัชนันท์ นิรุกติศานต์ิ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย

7 65401000552 นาย ณัฐนันท์ จิระสมประเสริฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

8 65401000623 นาย จีรพัฒน์ ขยายเสียง พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

9 65401000808 นาย นราธิป โสโท ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

10 65401000934 น.ส. สรวีย์ ญาธนิญกรณ์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

11 65401000997 น.ส. ปิยธิดา ชัยพันธ์ ศรียาภัย ชุมพร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

12 65401001052 นาย อัมรินทร์ ลงวุฒิ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

13 65401001113 นาย ภูมินทร์ พยุงวงษ์ นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

14 65401001226 นาย ปิยะวัฒน์ สีปัดถา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

15 65401001448 น.ส. ณัฏฐณิชา ใจอารีย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

16 65401001538 น.ส. นภัสภรณ์ โชตนา สิงห์สมุทร ชลบุรี

17 65401001584 น.ส. ธิติกาญจน์ กรวยทอง เกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ชลบุรี

18 65401001649 นาย ทรงศักด์ิ พ่ึงอุดม รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

19 65401001790 นาย ปิยพัทธ์ จันทร์ทวี สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

20 65401001893 นาย อรรณพ สังฆ์พันธ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

21 65401002163 น.ส. สุวนัน ขันแก้ว อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

22 65401002239 น.ส. ภัทรพร ศิริอรัญกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000249 นาย ปวริศ วงศ์วัฒนาเสถียร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

2 65401000349 นาย วัชราวุฒิ เปียเนตร์ ปทุมวิไล ปทุมธานี

3 65401000463 น.ส. ฐิติรัตน์ ศุภคติสันต์ิ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร

4 65401000490 น.ส. สุนิสา ชัยณรงค์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

5 65401000494 น.ส. อารียา พัลละทา ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี

6 65401000596 น.ส. ลลิลดา ชมเพ็ญ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

7 65401000650 น.ส. กัญญาภัค ทรายขาว บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

8 65401000731 น.ส. วิชญาพร มิละถาโก รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร

9 65401000852 น.ส. พิมพ์ชนก ทองป้ัน เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 65401000907 น.ส. ปัณฑิตา เต็มไพโรจน์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

11 65401000982 น.ส. เมศิฏา ทองนุ้ย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

12 65401001037 น.ส. ศลิษา นิลสยาม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

13 65401001085 น.ส. มัณฑนา หมานมิเละ จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

14 65401001482 น.ส. พัชราภรณ์ ริกันต์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

15 65401001490 นาย ธีรภัทร์ แสงดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

16 65401001545 น.ส. รินรดา บุญเรือง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

17 65401001621 น.ส. ลภัส เทพสุธา เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

18 65401001867 นาย ชินวัตร เทพสุริย์ มุกดาหาร มุกดาหาร

19 65401001894 น.ส. อลิสา ประยูรวงศ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

20 65401002189 น.ส. กนกนันท์ วงษ์ทองตระกูล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000107 น.ส. มนฤดี โสภา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

2 65401000196 นาย ธรรมวงศ์ มณีวงศ์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

3 65401000364 น.ส. สุธีรา สุกิตติวัฒนา มัธยมวัดด่านส าโรง สมุทรปราการ

4 65401001472 น.ส. วริศรา มาฟู สตรีศรีน่าน น่าน

5 65401001576 นาย ชัยนันท์ ชุติวรเจริญชัย บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

6 65401001625 น.ส. ธมลวรรณ สงกา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

7 65401001827 น.ส. กิตติกา เกียรติอมรเวช สิงห์สมุทร ชลบุรี

8 65401002275 น.ส. สวิฏา พันธ์นิกุล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000606 น.ส. ปภาดา สิงหวิริยะ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 65401000881 น.ส. กนกภรณ์ แสนภูมี แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

3 65401001376 น.ส. ปภัสรา ขอแนบกลาง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000186 น.ส. เบญญาภา นภาพรรุ่งโรจน์ วัชรวิทยา ก าแพงเพชร

2 65401000452 น.ส. มนัสนันท์ พระชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000302 น.ส. ปภาดา คันธะโน อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

2 65401000303 นาย ไตรภพ คงมิยา สตรีอ่างทอง อ่างทอง

3 65401000829 น.ส. บวรลักษณ์ คิดหาทอง บางละมุง ชลบุรี

4 65401001716 นาย ชุติวัต บวรชาติ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

5 65401002142 นาย ศิรัตน์ พิมพ์แบบ นครนายกวิทยาคม นครนายก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000029 นาย พรหมพจน์ คงมานะเกียรติคุณ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

2 65401000260 นาย พงศธร อนันต์สิทธินนท์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

3 65401000786 นาย กิตติศักด์ิ ข้อไผ่ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

4 65401001449 น.ส. อัญชิษฐา มาแก้ว พัทลุง พัทลุง

5 65401002213 น.ส. รัตติยากร ร่ืนมล อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รูปแบบใช้คะแนน)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000277 น.ส. กรกมล เนมินทร์ สรรพวิทยาคม ตาก

2 65401000476 น.ส. ดุริยศิลป์ แสนทวีสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี

3 65401001199 น.ส. นภัสวรรณ นวลศรี อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

4 65401001205 น.ส. อรวรรณ ขันทะสีมา สตรีนนทบุรี นนทบุรี

5 65401001587 น.ส. นภัสสร ดีพา มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

6 65401001650 น.ส. ชนิสรา สุรักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร

7 65401001743 น.ส. บวรลักษณ์ บุญใจใหญ่ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

8 65401001968 น.ส. พรประภา เพ็ชรสิงห์ บุญวัฒนา 2 นครราชสีมา

9 65401002005 น.ส. ชลฤทัย วิเศษสิงห์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000775 นาย มิวนิค คาวีวงศ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

2 65401001128 น.ส. กัญญาวีร์ จันทร์สาร คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

3 65401001796 นาย ศรีเทพ อัศวศิลปกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

4 65401001874 น.ส. ปัทมพร นกน้อย อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

5 65401001906 น.ส. รภิมนิษฐ์ ธนันลภัสพงษ์ วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

6 65401002015 น.ส. ชลธิชา คุ้ยสุขพันธ์ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

7 65401002098 นาย สุภกิณห์ ชูชุ่ม นักบุญเปโตร นครปฐม

8 65401002120 น.ส. พิชญธิดา คบทองหลาง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

9 65401002201 น.ส. อิสราภรณ์ มาดี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

10 65401002234 น.ส. ญาดา เดสันเทียะ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000057 น.ส. โชติกา กันต์งาม ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์

2 65401000294 น.ส. เกณิกา ไตติลานนท์ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

3 65401000628 น.ส. วิยาดา พาเขียว มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

4 65401001010 น.ส. มุฑิตา เฝ้าทรัพย์ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

5 65401001144 น.ส. พฤกษา สุระค าแหง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

6 65401001390 น.ส. ธมนวรรณ ร้านพจน์ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา

7 65401001569 นาย เจษฎา บานเย็น ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

8 65401001692 นาย ปวริศ รัตนา ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

9 65401001730 นาย พุฒิพงศ์ สมัตถะ พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

10 65401001845 น.ส. ลลิดา ลิมปิวัฒนาภรณ์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

11 65401001945 น.ส. คณัสนันท์ หาญณรงค์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

12 65401002164 นาย ชวินธร ท้วมเพ่ิมทรัพย์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

13 65401002175 นาย สิรวิชณ์ เลิศศรีพรชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 21 - 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000394 น.ส. กมลชนก พาน้อย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

2 65401000415 น.ส. พรหมพร ผิวพรรณ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

3 65401000673 นาย พีระ โชติกไกร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

4 65401000746 น.ส. สุพรรณิการ์ คงเวช กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

5 65401001165 น.ส. พัชรวลัย โพธ์ิพิทักษ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา

6 65401001227 น.ส. สุริวิภา ล่ิมสุวรรณ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

7 65401001252 น.ส. ศิริญาดา ปาละวงษ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

8 65401001355 นาย ธรรศ เดชารัตน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

9 65401001371 น.ส. อมรรัตน์ พูนชุม มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

10 65401001567 นาย วิชบูลย์ ทานุชิต บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

11 65401001646 น.ส. ญาณี ศักปฏิฐา ศรียาภัย ชุมพร

12 65401001873 นาย กรณ์ภัชชญ์ ทองธนาพิรุฬห์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

13 65401002029 น.ส. ไพรินทร์ ภู่ระหงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

14 65401002108 น.ส. ณิชนันท์ เจ้ียวเห้ง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000360 น.ส. นฏกร จิตราศาสนจิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000442 น.ส. หทัยชนก ทองอ้ม ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

2 65401000459 นาย เนียนหลง ชู ชุมแพศึกษา ขอนแก่น

3 65401000478 น.ส. มาริสา อินชายเขา วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

4 65401000763 นาย ศุภกฤต มาเรือน โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

5 65401001255 น.ส. กมลพรรณ เจียมสุภา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

6 65401001387 นาย ศิขรินทร์ ท้าวบุญชู วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

7 65401001725 น.ส. พรชนก ห้าวหาญ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

8 65401001735 นาย ภูมิพัฒน์ เท่ียงธรรม วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000816 น.ส. นันท์นภัส พรพุทธศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

2 65401000969 น.ส. กุลปาลี วิมลสมบัติ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001151 น.ส. กรกมล ขวัญไตรรงค์ บ้านแพ้ววิทยา (ต่ีตง) สมุทรสาคร

2 65401001383 น.ส. สุธาสินี กิติวงษ์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

3 65401001450 น.ส. กานต์พิชชา แพนทิพย์ น ้าพองศึกษา ขอนแก่น

4 65401001679 นาย นนทพัทธ์ วัชระประภากุล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001363 น.ส. ณัชชา เจริญพร พิชัยรัตนาคาร ระนอง

2 65401001374 นาย สุทธิเดช ทองทรัพย์ ปากเกร็ด นนทบุรี

3 65401001467 นาย จิรภัทร ศรีสุราช ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

4 65401001656 น.ส. ศิรดา จีรังสุวรรณ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

5 65401002242 นาย ณภัทร ถ่ีถ้วน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000206 นาย ธนกร ป่ินสุข อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

2 65401001217 นาย ฐิติพร ด ารงเช้ือ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001844 นาย ทรงชัย แก้วแกมทอง ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและส่ือสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001697 นาย ธนภัทร ขีเจริญสุข กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

2 65401002030 นาย พุทธาภพ พุ่มมาลา เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

3 65401002039 นาย พิชญะ พลไชย ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร

4 65401002064 นาย ธาราธรรศ แปวประเสริฐ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000840 นาย พีรวิชญ์ อติภัควัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 65401001280 นาย ธีรภัทร เรืองประพันธ์ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

3 65401001787 นาย ณัฐพล เสาน้อย วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

4 65401001808 น.ส. นาริฐา อารี มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

5 65401001812 นาย ต้นน ้า แสนชัยชนะ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

6 65401002103 นาย ต้นไม้ หนูเนียม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000188 นาย เมสสิยสิทธ์ิ พร้อมวงค์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

2 65401001919 นาย ธันพันธ์ พิสุทธ์ิธาราชัย สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001181 นาย วรชัย บุนนาค สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 65401001334 น.ส. สุภาวิดา เอ้ือพุทธจรรยา ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

3 65401001403 นาย เจษฎา ศรีนิล อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี

4 65401002075 น.ส. ธนพร โวหาร ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

คณะดุริยางคศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 65401002100 นาย พิริยะ ศิริสงวนสุทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

6 65401002284 น.ส. ชญาพร นามวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000484 น.ส. กัญญาภัค จูปรางค์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

2 65401001669 นาย เจตนิพัทธ์ ละอองแก้ว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

3 65401001830 น.ส. ธัญศภรณ์ สกุลแพทย์ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

4 65401001938 น.ส. กะรัตเพชร ฤทธิสิงห์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

5 65401001956 นาย ศิวเทพ อาศิวมณี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม

6 65401001993 น.ส. ญาณิศา หล้าวงศ์สาย ลาซาล กรุงเทพมหานคร

7 65401002090 น.ส. สุทธิดา วัดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 65401002117 น.ส. อรวรรณ ประสงค์บัญ บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

9 65401002139 น.ส. กชวรรณ ศรีคุณรัตน์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

10 65401002208 นาย ปพนพัชร์ เมธานนท์ธนรักษ์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

11 65401002270 น.ส. วรรณวนัช ประสานวรรณ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000341 น.ส. เปรมกมล โพธ์ิทอน พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

2 65401000420 น.ส. วรรณวิสา จุติโชติพงศ์ จิตพิมล เพชรบูรณ์

3 65401000443 น.ส. จุฬาลักษณ์ บุญประเทือง เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา

4 65401000451 นาย ธีรพันธ์ุ เช้ือค าสอน วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

5 65401000498 น.ส. อรดา ขาวสกุณี อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

6 65401000531 น.ส. รวติกานต์ นนทกล่ิน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

7 65401000574 น.ส. ณุทยา น่ิมเจริญ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

8 65401000601 น.ส. รุจีภัค งามบุญสืบ หนองน ้าส้มวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา

9 65401000633 น.ส. ศิริกาญจน์ บางบาล เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

10 65401000685 นาย เจษฎา นางแย้ม ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

11 65401000709 น.ส. ศิริญากร ค าศรี บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

12 65401000860 น.ส. กนกวรรณ จันทร์มาก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

13 65401000886 นาย สุรสิทธ์ิ ตาลสกุล วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

14 65401000957 น.ส. ธัญจิรา วรรณพฤกษ์ กศน.ต าบลโพธ์ิเก้าต้น ลพบุรี

15 65401000972 น.ส. ภัทรานิษฐ์ มาเกิด ด่านขุนทด นครราชสีมา

16 65401001038 น.ส. จุฬาลักษณ์ โพธ์ิค า รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

17 65401001079 น.ส. ธิดารัตน์ ปาละตา ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

18 65401001091 น.ส. นิจจารีย์ ธาราสันติสุข พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

19 65401001092 น.ส. ณัฐสินี พงษ์ประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

20 65401001219 น.ส. น ้าเพชร เหมือนม่วง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

21 65401001248 น.ส. นันทกานต์ จุยวน ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

22 65401001417 น.ส. รัชนารถ ยอดประสิทธ์ิ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

23 65401001460 น.ส. ศศนา ทองเขม่น รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

24 65401001481 น.ส. ศิรินทิพย์ โพธ์ิงาม วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

25 65401001541 น.ส. พิมพ์รภัทร เกิดวิชัย อันนาลัย สมุทรสาคร

26 65401001552 น.ส. กุลธิดา ดอนสีดา สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

27 65401001555 น.ส. พัชรมัย หนูจักร บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

28 65401001617 นาย อภิณัฐ เข้ดี อู่ทอง สุพรรณบุรี

29 65401001627 น.ส. สุนิษา สุดใจ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

30 65401001660 น.ส. เมฆขลา สุวรรณเพชร หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

31 65401001705 น.ส. ทรัพย์ศิริ สระทองที ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

32 65401001721 น.ส. วรัญญา จันทร์น้อย อุ้มผางวิทยาคม ตาก

33 65401001753 น.ส. กันทิมา บุตรโคตร น ้าโสมพิทยาคม อุดรธานี

34 65401001759 นาย กิตติภณ กานต์วรัญญู สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

ราชบุรี

35 65401001761 น.ส. ศุภาวรรณ จังธนะสมบัติ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

36 65401001799 นาย รติพงษ์ ขันทะชา อากาศอ านวยศึกษา สกลนคร

37 65401001829 น.ส. พรชนิตว์ อ่ิมประเสริฐ กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

38 65401001870 น.ส. ภัทรวดี แก้วมีมาก กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

39 65401001883 น.ส. นฤมล คงกระพันธ์ กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

40 65401001891 น.ส. นภาพร อินอุเทน นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธ์ิ

ประชานุเคราะห์)

นครพนม

41 65401001958 นาย ณัฐปคัลภ์ รัตนบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

42 65401002008 นาย ทิชานันทน์ มาลาภิรมย์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

43 65401002196 น.ส. มานิตา ปุสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001574 น.ส. ช่อชมพู แซ่แต้ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

2 65401001575 น.ส. ณัฐกานต์ ทองไว เกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ชลบุรี

3 65401001810 นาย พัชระพล จันทร์ภู่ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001522 น.ส. พรรณี พวงทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

2 65401001652 น.ส. มะลิษา กาญจนพรหม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

3 65401001682 น.ส. กมลณิทธ์ ภูศรี ราชินีบูรณะ นครปฐม

4 65401001701 น.ส. กมลณัทธ์ ภูศรี ราชินีบูรณะ นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001631 นาย นฤเบศร์ พันธ์ุประดับ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

2 65401002297 น.ส. สุภารักษ์ สีวิลัย สงวนหญิง สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000291 นาย เศรษฐา แซ่เฮง วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

2 65401000321 นาย นันทวัฒน์ ศิริธนิกุล วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี

3 65401000635 น.ส. สิรภัทร แสงเภา ราชินี กรุงเทพมหานคร

4 65401000684 น.ส. อภิชญา บุตรน ้าเพชร มารีวิทย์ ชลบุรี

5 65401000745 น.ส. นาตาลี ไซเบค ปากช่อง นครราชสีมา

6 65401000966 น.ส. ณัฎฐธิดา คุ้มแคว้น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

7 65401001056 นาย ธนพล ลิลา ราชบุรีบริหารธุรกิจ ราชบุรี

8 65401001243 น.ส. ปิยธิดา ลิมปนชัยพรกุล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

9 65401001285 น.ส. เพ็ญพิชฌาย์ แพรสูงเนิน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

10 65401001323 น.ส. วรดา ต่อสติ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

11 65401001654 น.ส. วรดา ทรงพิเชษฐ์ เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

12 65401001740 นาย คณิศร ปูชนียกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

13 65401002116 นาย พัทธพงศ์ ตันกิจเจริญ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

14 65401002128 น.ส. ณิชาพัฒน์ วรวัฒน์ชัยกุล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

15 65401002232 นาย ตะวัน พงษ์โชติ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000061 นาย สุพศิน เรืองธรรม หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

2 65401000734 น.ส. นันชภรณ์ บุญพรม สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

3 65401000917 น.ส. นันชนก เอ่ียมฉัตร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

4 65401000920 น.ส. ชิดชนก วรรณพฤกษ์ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

5 65401001187 น.ส. พิมพกานต์ พละไชย คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

6 65401001338 นาย อัคคณัฐ หาญบาง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

7 65401001533 น.ส. พรปวีณ์ คงเมฆ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 65401001620 น.ส. รรรรรร เลิศสมิติวันท์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ ลพบุรี

9 65401001723 นาย พีระพงษ์ สร้อยทอง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000050 นาย บุณยกร ด ารงศักด์ิตระกูล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

2 65401000357 น.ส. สายธาร สาลีทอง มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

3 65401000537 น.ส. จิดาภา แย้มเทศ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

4 65401000591 น.ส. กิตติมา สุขญาติ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

5 65401000614 น.ส. อรไพลิน ลัทธิ พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

6 65401000702 น.ส. อาทิตยา ทองช่ืน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

7 65401000871 น.ส. บุษริญา จิตต์การุณย์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 65401001201 นาย ภูตะวัน งามชมจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

9 65401001221 น.ส. ธิดารัตน์ บุญภัทรานนท์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

10 65401001377 น.ส. ธมนวรรณ น้อยแก้ว สงวนหญิง สุพรรณบุรี

11 65401002021 น.ส. จุฑาศิณี เสียมเจริญ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000161 น.ส. อนุชิตา เพ็งพา วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

2 65401000230 นาย เนติธนันท์ ทิพย์ประไพ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 65401000437 นาย สุทัช ใจธรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

4 65401000472 น.ส. มาริสา โมรัฐเถียร โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา

5 65401000502 น.ส. เปมิกา สดหลับ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

6 65401000639 น.ส. วิลาสินี ศรีเรือง สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

7 65401000696 น.ส. ณัฐชิดา แผ้วไพบูลย์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

8 65401000779 น.ส. ศิริรัตน์ นาคแท้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

9 65401000792 น.ส. ครองขวัญ เช้ือรัมย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์

10 65401000928 น.ส. อทิชา สุโธ ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

11 65401000947 น.ส. ปนัดธิดา มณีโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายมัธยม)

มหาสารคาม

12 65401001066 น.ส. อรัญญารัตน์ แว่นนาค วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

13 65401001152 นาย ศิวกร ซ่ือสัตย์ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

14 65401001167 น.ส. ศุภลักษณ์ อักษร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

15 65401001256 น.ส. ธัญวรัตม์ สะอาดเอ่ียม กศน.ต าบลหน้าเมือง ราชบุรี

16 65401001275 น.ส. จิดาภา สีน้อยขาว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

17 65401001290 น.ส. ศิริวรรณ ประทีปช่วง ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

18 65401001321 น.ส. กัญญาวีร์ เหลืองสุวรรณ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

19 65401001401 น.ส. ธนันญา ชูละเอียด ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

20 65401001422 นาย พงศภัค พุทธา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

21 65401001451 น.ส. กล้วยไม้ ลายทองสุก พิชัยรัตนาคาร ระนอง

22 65401001994 นาย ดลชัย ศรีทอง หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี

23 65401002026 น.ส. กชกร ทรัพย์อุไรรัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

24 65401002054 น.ส. อาทิชา ศรีทองนวล เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

25 65401002154 นาย ฐณะวัฒน์ เรียนรวิศัย สตรีพัทลุง พัทลุง

26 65401002185 นาย ณัฐชนน ศรีสุวรรรณ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000053 น.ส. นิภาพรรณ พิบูลย์สมบัติ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 65401000055 น.ส. ณิขนันทน์ วิไลจิตต์ พระนารายณ์ ลพบุรี

3 65401000329 น.ส. เอ็มม่า แคทเทอรี

น่า

โอเฮอร์เลฮี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

4 65401000575 นาย ธนกฤต วิริยภาพ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

5 65401000636 น.ส. ศศิกาญจนา แสงอ่อน ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

6 65401000828 น.ส. กมลวรรณ แก้วส าโรง นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร

7 65401000906 น.ส. กนกเพชร กล่ินอุบล คงคาราม เพชรบุรี

8 65401001131 น.ส. กฤติยา โต้วสี สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

9 65401001297 น.ส. ทักษิณา จันทรดี คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

10 65401001503 นาย ธีรภัทร นิยม ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 31 - 

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

11 65401001942 น.ส. ญาดาวดี สุทธิพัฒนโชติ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

12 65401001961 นาย วัชรพณ ทองบ่อ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

13 65401002150 น.ส. พัชรพร เจนจิตรานนท์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

14 65401002261 น.ส. เบญญาดา ทรัพย์เจริญ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000036 น.ส. รัตนาพร หมายเดิมกลาง สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

2 65401000112 น.ส. ภัคจิรา พู่วรรธนะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

3 65401000246 น.ส. ฐานิต คงอ้น ราชินีบูรณะ นครปฐม

4 65401000272 น.ส. ประกายทรัพย์ อยู่ประเสริฐ นักบุญเปโตร นครปฐม

5 65401000299 น.ส. ชนกนันท์ ด ารงศุภกิจ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

6 65401000359 น.ส. ปิยภัสร์ จังธนะสมบัติ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

7 65401000374 น.ส. เปรมิกา สืบสมบัติ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

8 65401000607 น.ส. นริศรา วงษ์จันทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

9 65401000662 น.ส. นันพัฒน์ เถกิงศรี มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

10 65401000683 น.ส. ฐาปนี สะสม แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

11 65401000712 น.ส. พชรมล ม้าทอง เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

12 65401000735 น.ส. สรินญา บุญเส็ง หัวถนนวิทยา ชลบุรี

13 65401000774 น.ส. สุภชา ประดิษฐ์วงศ์วาน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

14 65401000817 น.ส. ธนพร บวรเวศน์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

15 65401000830 น.ส. ประภาภรณ์ ชูดวง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

16 65401000846 นาย ภาณุภัทร เจนวิถีสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

17 65401000976 น.ส. พรมพร แสงศรี นาวังศึกษาวิช หนองบัวล าภู

18 65401001064 น.ส. ขวัญอนงค์ จันทร์เต็ม สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

19 65401001068 น.ส. มณฑิรา ค าพิล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

20 65401001078 น.ส. สุภาภรณ์ สุดใจ เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

21 65401001117 นาย ธีรธาดา ม่วงค า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

22 65401001246 น.ส. ชนกภัทร์ แผลงพาลี หอวัง กรุงเทพมหานคร

23 65401001375 น.ส. ณัฐนารี สุวรรณไมตรี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

24 65401001477 น.ส. ณัฐนิน แก้วจันทร์ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช

25 65401001755 น.ส. ปารมิตา แก้วสกุลณี สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

26 65401001765 น.ส. สุวคนธ์ สายเสน ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

27 65401001795 น.ส. ธนัชพร วังผือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

28 65401001963 น.ส. กฤติยา ศักด์ิศรี เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

29 65401002043 น.ส. กนกกาญจน์ เรืองศรี วัดท่าแพ นครศรีธรรมราช

30 65401002091 น.ส. สิริญากรณ์ เล็กพัน คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

31 65401002183 น.ส. ญาติกาน สงน ามา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000067 น.ส. วิภาวรรณ กาศสนุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี

2 65401000077 น.ส. สุรีรัตน์ เถาตะกู บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

3 65401000352 นาย ปิยพัทธ์ อู่ทรัพย์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

4 65401000510 น.ส. ปุณยวีร์ ลิขิตวงศ์ตรีศรี นารีวุฒิ ราชบุรี

5 65401000766 น.ส. ชลัยรัตน์ พัฒจันทร์หอม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

6 65401000772 นาย จักรพงษ์ ฤทธ์ิเสือ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

7 65401000903 น.ส. ณหทัย อามินเซ็น เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร

8 65401000921 นาย มรุเดช บุญเส็ง ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

9 65401001025 นาย ฐปกรณ์ ส าเภาทอง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

10 65401001159 น.ส. ธันยภรณ์ กิรัมย์ ห้วยราชพิทยาคม บุรีรัมย์

11 65401001179 นาย ณัฐดนัย เอกธ ารงค์พันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

12 65401001204 น.ส. ปรียา ไหมทอง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

13 65401001316 น.ส. อิสยาห์พร รัตนปกรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

14 65401001353 น.ส. พิมพ์พิชชา วิเชียรบุตร สงวนหญิง สุพรรณบุรี

15 65401001497 น.ส. ธารารัตน์ บุญรัตน์ สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ

16 65401001507 น.ส. อรชนก สืบด้วง อู่ทอง สุพรรณบุรี

17 65401001579 น.ส. กระวาน วรรณจักร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

18 65401001823 น.ส. ณัฐณิชา เกตุศิริ ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

19 65401001946 น.ส. จิดาพร โล่ทอง เกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ชลบุรี

20 65401002210 น.ส. พิชญธิดา เย็นใจ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

21 65401002283 นาย เนติธร จินเดหวา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000114 น.ส. สาธิตา ชูชะเอม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

2 65401000134 น.ส. ขวัญสิริ ภักดี ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จันทบุรี

3 65401000391 น.ส. ลักษณา สุวรรณลาภา สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

4 65401000530 น.ส. สิริยากร หอมวัน หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธ์ุ

5 65401000603 น.ส. อภิชญา เป็นตามวา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

6 65401000644 น.ส. กัญญารัตน์ ไทยงามศิลป์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

7 65401000697 น.ส. อัญชิสา วิชัยศรี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

8 65401000855 น.ส. วริศรา พวงลัดดา บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

9 65401000867 น.ส. อาริญา ชวะติ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

10 65401001031 น.ส. พรพรรษา พัฒนนิติศักด์ิ อัมพรไพศาล นนทบุรี

11 65401001224 น.ส. ณัฐณิชา ยะแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

12 65401001382 น.ส. กัญกมล เหมือนเหลา สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

13 65401001462 น.ส. จรรยารักษ์ บุญสอด ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

14 65401001558 น.ส. ญาดาณี พูนมะเริง สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

15 65401001564 น.ส. ชัญญานุช พ้นภัย หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

16 65401001589 น.ส. พิชชาภรณ์ นามกระโทก ครบุรี นครราชสีมา

17 65401001618 น.ส. ธนิศา จิรพิศาลกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

18 65401001630 น.ส. ตรีชฎา เพชรสินธ์ุ สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช

19 65401001685 น.ส. มุรณีย์ เจ๊ะเต๊ะ ดารุสสาลาม นราธิวาส

20 65401001783 น.ส. ศศิธร ต้ังพันธ์ นารีวุฒิ ราชบุรี

21 65401001803 น.ส. ณัฐมน โสตะจินดา ราชินี กรุงเทพมหานคร

22 65401001842 น.ส. พรพิชชา กันบัว บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 65401001858 น.ส. ปิยะพร จันทร์จิตราพร ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร

24 65401001911 น.ส. กัญญาภรณ์ ทศดี ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์

25 65401001949 น.ส. พุทธการ สอนการ ปากช่อง นครราชสีมา

26 65401002086 น.ส. ภูษณิศา กฤตยาเวทย์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

27 65401002124 น.ส. นภัทร์ธมณฑ์ เหลืองอ่อน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

28 65401002170 น.ส. ชมพูนุช ดวงแก้ว สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

29 65401002290 น.ส. ชญาน์นันท์ จริยาพงษ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000253 นาย กฤษณพัฒน์ ก๋าค า นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

2 65401000431 น.ส. กรรณิการ์ เชียงอินทร์ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

3 65401000529 น.ส. กนกวรรณ ศรีจันทร์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

4 65401000613 น.ส. เนตรชนก สุขสาลี เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

5 65401000827 น.ส. วริศรา สุนทรธรรม เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

6 65401000845 น.ส. พิมพ์เพ็ญ โพธิพล เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

7 65401001008 น.ส. โสภิตนภา พันจะ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

8 65401001016 น.ส. ภัสสร คล้ายแดง วัดป่าประดู่ ระยอง

9 65401001019 น.ส. จุฑาทิพย์ ขิงจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

10 65401001120 น.ส. เกตน์สิรี ไทยอุดมทรัพย์ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

11 65401001228 น.ส. กนกพรรณ ซาลกอน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย เชียงราย

12 65401001254 น.ส. ธาริสา บัวรอด สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

13 65401001309 นาย ชนะภัย แสงสุวรรณ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

14 65401001319 น.ส. ปุณยวีร์ ประทุมศรี หอวัง กรุงเทพมหานคร

15 65401001389 น.ส. พรหมพร พันธ์ศรีวนิช สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

16 65401001518 นาย พลวัฒน์ เกียรติอมรเวช สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา

นครปฐม

17 65401001642 นาย ปารเมศ ตาระบัตร วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

18 65401001736 น.ส. สาริน ถาวรกุลเดช ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

19 65401001822 น.ส. พรชนก เช้ือชูชาติ ธัญบุรี ปทุมธานี

20 65401001866 น.ส. กัญญารัตน์ อู่อ้น ราษฎร์นิยม นนทบุรี

21 65401002041 น.ส. พรหมพร ศิลปสุวรรณ ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี

22 65401002088 น.ส. ณิชากร สมยาประเสริฐ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

23 65401002257 น.ส. รสสุคนธ์ หลักทอง เทศบาลวัดประทุมคณาวาส

(นิพัทธ์หริณสูตร์)

สมุทรสงคราม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000154 น.ส. ธันยพร สมนึก นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

2 65401000166 นาย ธนากร นนท์สะเกษ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

สกลนคร

3 65401000175 น.ส. เพชรลดา แก้วเมือง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

4 65401000225 น.ส. พันธิตรา ชมภูศรี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

5 65401000429 น.ส. ชนากานต์ โกสุม มัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร

6 65401000446 น.ส. อรยา จีนเสถียร ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 65401000454 น.ส. จีราภร ปานกุลพานิชย์ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

8 65401000564 นาย วัชรพล ช่ืนชม นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

9 65401000754 นาย จีรภัทร ศรีพรมค า อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

10 65401000853 น.ส. ชนิกานต์ ช่อเกตุ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

11 65401000895 น.ส. นัชชา ต้นทอง วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

12 65401000975 น.ส. พิมพ์มาดา พงศ์เดชอุดม นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

13 65401001036 น.ส. รัตติกาล จันทร์ทอง ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

14 65401001042 น.ส. คีตภัทร ศรีแสง ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

15 65401001126 น.ส. ญาฐินันท์ เกษสารี สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

16 65401001200 น.ส. สิรีธร จันทร์วงษ์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

17 65401001232 น.ส. พัณสิร์ตา ศรีอินทสุทธ์ิ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

18 65401001356 น.ส. โศภิษฐา ชูสุวรรณ เบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

19 65401001358 น.ส. มุฑิตา หอมโปร่ง กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

20 65401001385 น.ส. ปทิตตา สุวรรณภักดี อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

21 65401001728 น.ส. อารยา บ่อทอง บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

22 65401001804 น.ส. นาราทิพย์ พ่วงปาน แก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

23 65401001937 น.ส. ภูริชญา สิริพรรณพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

24 65401002062 น.ส. แวววิมล ประลอบพันธ์ อากาศอ านวยศึกษา สกลนคร

25 65401002076 น.ส. อรรถยาพร สุขุม เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

26 65401002246 น.ส. สุขุมาภรณ์ สังข์ทอง ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

27 65401002289 นาย ณัฐวัฒน์ ศรีสัจจัง เบญญาพัฒน์ นครปฐม

กลุ่มเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พ้ืนท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000005 น.ส. ญาณิศา ทองพันธ์ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

2 65401000008 น.ส. ฑณฐาฎา จันทะโชติ หันคาพิทยาคม ชัยนาท

3 65401000075 น.ส. ศวพรรค ทูโคกกรวด นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

4 65401000109 น.ส. ศศิธร แซ่ก๊วย นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

5 65401000121 นาย เอกกร เจริญกุล สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

6 65401000144 น.ส. ประภัทร์พร หมายดี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

7 65401000157 น.ส. อพิสมัย อุระภูมิ พิชญบัณฑิต หนองบัวล าภู

8 65401000176 น.ส. ศรัยรัชญ์ ปิติพัฒนพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

9 65401000265 น.ส. ธรณ์ธันย์ เสาวพงษ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

10 65401000279 น.ส. ญาณิศา เจริญสุข สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

11 65401000287 น.ส. ประภาวดี ศศีนุกูล วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร

12 65401000298 น.ส. ชัชชญา สร้อยทอง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

13 65401000319 น.ส. อัญธิตา บุญสุข ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

14 65401000335 น.ส. สรัลพร วุฒิรัตน์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

15 65401000444 นาย สัพพัญญู หงษ์ผ้วย เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

16 65401000488 น.ส. สะแกวัลย์ สะแกคุ้ม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

17 65401000620 น.ส. ปภาพิศา สิทธิไชย สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

18 65401000631 น.ส. รัญชิดา เทพสันตา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

19 65401000753 น.ส. อนันตญา กลักทอง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

20 65401000770 น.ส. เบญจพร ชัยถา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

21 65401000971 นาย บารมี สุขขวัญ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

22 65401000977 น.ส. สโรชา ฤทธินาม โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

23 65401001136 น.ส. ปราณิสา สุทธิรักษ์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

24 65401001162 น.ส. ณิชาพัณณ์ หงษ์สุวงศ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

25 65401001176 น.ส. พรลภัส ศรีถวิล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

26 65401001223 น.ส. นันทิยา แก้ววงค์วรรณ เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

27 65401001265 นาย อณุวัฒ จันทร์วุฒิวงศ์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

28 65401001268 น.ส. อลิสรา ศรีภาวินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

29 65401001272 น.ส. อภิชญา อิศรางกูร ณ อยุธยา เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

30 65401001333 น.ส. ณิชาภัทร เพ็ชรอยู่ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

31 65401001361 น.ส. ศวิตา รัตนนาคินทร์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

32 65401001411 น.ส. นัฐริกา ธรรมขันแก้ว วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

33 65401001456 น.ส. จุฑามาศ งามสม ปากเกร็ด นนทบุรี

34 65401001825 น.ส. ศุภสุตา พัฒนะวิริยะศิริกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

35 65401001879 น.ส. สลิลทิพย์ สิทธิ จุนวิทยาคม พะเยา

36 65401001903 น.ส. ธัญมน น้อยดี อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

37 65401001962 น.ส. สุธาสินี แฟงพุ่ม สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

38 65401001973 น.ส. ปวริศา โชติช่วง หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

39 65401001983 น.ส. นนนรา ชูช่ืน โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

40 65401002025 น.ส. ศิรประภา บุญเลิศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

พะเยา

พะเยา

41 65401002051 น.ส. ญาณิศา ล้ิมถวิล สิรินธร สุรินทร์

42 65401002215 น.ส. ฟาฮาน่า หมัดอาหลี จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา

43 65401002243 นาย เธียนไท เทียมประเสริฐ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000017 น.ส. อภิชญา เล็กคุณา โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

2 65401000018 น.ส. มนัสนันท์ เริงทรัพย์ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

3 65401000032 น.ส. ตวงรัตน์ เพ็ชรอินทร์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

4 65401000086 น.ส. สุพิชชา จันทร มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

5 65401000416 นาย วุฒิภัทร ตรีตรองผล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

6 65401000469 น.ส. ขวัญจิรา ศิริศักด์ิ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

7 65401000547 นาย กรทักษ์ วิไลพิศ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

8 65401000562 น.ส. พิชญาภัค เศรษฐกร สงวนหญิง สุพรรณบุรี

9 65401000632 น.ส. นันท์นภัส ลักษณะ พัทลุง พัทลุง

10 65401000751 น.ส. สาริศา ศรีบุรินทร์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

11 65401000789 น.ส. กุลซา เจ๊ะมะ ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร

12 65401000821 น.ส. ทิพย์นที แสนโคตร วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

13 65401000857 น.ส. กัลยกร ศิริบุญ เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา

14 65401000915 น.ส. อัญชิสา ทุนอินทร์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

15 65401000988 น.ส. ศลิษา โชติช่วย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

16 65401000999 น.ส. วรวรรณ ชุมวรเดช สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

17 65401001021 น.ส. ทิพย์รัตน์ จินะ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

18 65401001030 น.ส. ศรุดา หิรัญภัคธาดากุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

19 65401001111 น.ส. ศิริญากร ดอกพุฒ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

20 65401001220 น.ส. สุภัชชา ล้อสีทอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

21 65401001229 น.ส. ศุภสิริ สุจริต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

22 65401001230 น.ส. สิริมา คันธะรินทร์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

23 65401001260 น.ส. ชัญญานุช รัตตะชัย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

24 65401001476 น.ส. ณัฐวดี บัวธรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

25 65401001508 น.ส. พิมพ์นิภา จนุช สิรินธร สุรินทร์

26 65401001556 น.ส. ฐิติวรดา วิจิตรไกรศรี สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

27 65401001780 น.ส. สุประวีร์ ก่ิงนิโครธ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

28 65401001797 น.ส. ภัคจิรา ตะนากรณ์ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 65401001826 น.ส. พรพิชชา ศิลปาภรณ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

30 65401001837 น.ส. โฟกัส แสงศรี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

31 65401001861 น.ส. กฤษณา ใจแสน วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

32 65401001896 น.ส. ชลิดา อ่ิมเอิบ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

33 65401001922 น.ส. นวรัตน์ แสงศรี จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

34 65401001932 น.ส. รมิดา จิตต์ศิริ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

35 65401001955 น.ส. ประรัตถวินันท์ ธรรมเจริญ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

36 65401002036 น.ส. จันจิรา โพธ์ิชัยแก้ว ร่องค า กาฬสินธ์ุ

37 65401002136 น.ส. มนัสนันท์ ชัยสิทธ์ิ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

38 65401002138 น.ส. ปรียากร เกียรติโรจนก าธร มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

39 65401002277 น.ส. กนกรัตน์ สายอ้น ทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ สุโขทัย

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000115 น.ส. ภัทราภรณ์ ชายแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

2 65401000285 น.ส. นรพร เดชารัตนะ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

3 65401000339 นาย ปุณณวิช เตชะนนท์สีห์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

4 65401000342 น.ส. อริสรา อัดฮาด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

5 65401000432 น.ส. นิชนันท์ จันทร์แก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

6 65401000434 น.ส. นิรัชพร ธารกมลสุข สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

7 65401000507 นาย ณัฏฐกัลย์ จันทร์มังกร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

8 65401000550 น.ส. ปุญณัฐ สังข์ธูป เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

9 65401000705 น.ส. ศศิชา ยอดเพ็ชร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

10 65401000839 น.ส. พัชริณีย์ ประหยัดช่ือ สิรินธร สุรินทร์

11 65401000847 น.ส. มณีกานต์ ภวันธันยบูรณ์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

12 65401000910 น.ส. ณัจฉรียา จิตธโนปจัย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

13 65401000979 นาย คฤพล คชวิน ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

14 65401001065 น.ส. นัชชานันท์ วิรัตน์เกษม มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

15 65401001100 นาย รฐพงศ์ มูลศาสตร์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

16 65401001352 นาย กษิดิศ เขียววงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

17 65401001420 น.ส. เบญญาภา หม่ันคติธรรม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

18 65401001480 น.ส. รัตนวลี มูลกลัด ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสาร

เกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ปทุมธานี

19 65401001592 นาย ศุภณัฐ อุ่นส าราญ อรัญประเทศ สระแก้ว

20 65401001609 น.ส. ณภัทร กองทอง บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

21 65401001986 น.ส. วรัญญา มุ่งดีวัฒนโรจน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000750 น.ส. ภาวิดา สิงห์สถิตย์ เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ  วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401001816 น.ส. กฤตยา มาธุสรสกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65401000511 น.ส. อรุโณทัย อังกุรมาส เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

2 65401000543 น.ส. เตชินี ยศพลพิเนต สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

3 65401000621 นาย เขมฐกฤษฏ์ วิศาลปิติพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

4 65401000642 นาย นราธร บุญงาม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 65401000666 น.ส. ฉันชนก พาน้อย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

6 65401000822 นาย จิรภัทร บุญเทียน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

7 65401000826 น.ส. ญาณิศา กุลภูเขียว กัลยาณวัตร ขอนแก่น

8 65401000875 น.ส. วรรณิดา มีรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

9 65401000924 น.ส. พิชญาภรณ์ บุรุษภักดี หอวัง กรุงเทพมหานคร

10 65401000937 น.ส. นภัสวรรณ เพ็ชรแกมแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

11 65401001132 น.ส. ชนาพร ศิริไชย หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

12 65401001307 น.ส. เจนจิรา กรสันเทียะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

13 65401001311 นาย ศุภกฤต ชาญวุฒิธรรม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

14 65401001312 นาย ศุภมงคล ดวงแก้วงาม โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

15 65401001324 นาย ภฤศ นาคะธัช มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

16 65401001475 นาย พีรพิชท์ เกียรติศิริ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

17 65401001498 น.ส. ปรารถนา ทองพานิช วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

18 65401001581 น.ส. สุพิชชา กองแก้ว ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

19 65401001647 นาย ตะวัน ขาวหอมกล่ิน ท่าเรือ นิตยานุกูล พระนครศรีอยุธยา

20 65401001699 น.ส. ชลธิชา โพธ์ิดี อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

21 65401001864 นาย พีรวิชญ์ อินต๊ะแก้ว สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

22 65401001931 น.ส. อิสริยา ฉิมมณี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

23 65401002010 น.ส. อภัย คงศร ปากเกร็ด นนทบุรี

24 65401002077 น.ส. ณัฐกฤตา หนองแซง วัดป่าประดู่ ระยอง

25 65401002122 น.ส. พัชร์พิรุฬห์ ไกรเนตร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

26 65401002140 นาย ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

27 65401002180 น.ส. ปภาพิชญ์ ศิริธวัช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

28 65401002256 น.ส. ลดาวดี โรจน์ขจรเดช สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

29 65401002258 น.ส. มนัญชยา ทองดีเลิศ ดาราสมุทร ชลบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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