
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรง
อิสระ (Direct Admission) ช่วงที่ 1 และช่วง 2 นั้น  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรเสร็จสิ้นแล้ว 
และผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 4  
รับตรงอิสระ (Direct Admission) โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทาง
เว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้  พร้อมช าระเงินผ่านธนาคาร
กสิกรไทย ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายในวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
 

1. เข้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาท่ี https://reg.su.ac.th   
2. เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วกดค้นหา จะพบรหัสประจ าตัวนักศึกษา  
3. เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ https://reg.su.ac.th อีกครั้ง 
4. เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้จากข้อ 2. ในช่อง “รหัสประจ าตัว” และ 

“รหัสผ่าน” ซึ่งรหัสผ่าน คือ เลขประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา  
5. กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด “บันทึก” 

(หากกด “บันทึก” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเขียนค าร้อง            
ขอแก้ไขข้อมูลที่กองบริหารงานวิชาการ) 

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

ต่าง ๆ ของนักศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
6.6 ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรหัสผ่านของผู้ปกครองที่กองบริหารงานวิชาการ  

7. พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน และน าไปช าระเงินที ่ธนาคารตามใบแจ้งยอด หรือ ช าระผ่าน Mobile 
Application  
** หากนักศึกษาช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขอคืนได้        

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ** 
8. อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาและไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย            

(ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์)  
 
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นได้ให้ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ ก่อนวันช าระเงิน 

ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่วันสุดท้าย ภายในวันและเวลาราชการ  
 
 
 
 
 
 
 

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

การเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา  
1. การแต่งกาย  

- นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตขาว และผูกเนคไทสีเขียวเวอร์ริเดียน 
- นักศึกษาหญิง ติดกระดุมโลหะสีเงิน และเข็มตรามหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. การถ่ายรูป 
- ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า พื้นหลังสีขาวหรือฟ้า 
- ขนาดรูป 2x2 ซม. (213*248 pixel) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 400 KB  
- ประเภทไฟล์ .JPG หรือ .PNG 
- บันทึกชื่อไฟล์ภาพเป็น รหัสนักศึกษา เช่น 65xxxxxxx 

 
 

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

ส าเนาถูกต้อง และเขียนรหัสนักศึกษามุมขวาด้านบน 
2. ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 Mb  
3. ประเภทไฟล์ .pdf  
4. บันทึกชื่อไฟล์เป็น รหัสนักศึกษา เช่น 65xxxxxxx 

 

         

 

ระบุชุดที่/เลขท่ี 

แสดงผลการเรียน 

6 ภาคการศึกษา 

ระบุชุดที่/เลขท่ี 

ตรงกับด้านหน้า 

ระบุวันที่อนุมัติจบ 

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

 
2. อัปโหลดไฟล์รูปถ่ายและเอกสารระเบียนผลการศึกษาในระบบ   

 

** ข้อก าหนดของไฟล์เป็นไปตามเอกสารตามธนาคารแจ้ง ** 
 
 
 
 

65XXXXXXX  
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าธรรมเนียมการท าบัตรนักศึกษา 
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

 

ส าหรับนักศึกษาโครงการปกติ 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 4.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.3 คณะโบราณคดี    
  4.3.1  

 
สาขาวิชาโบราณคดี  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
สาขาวิชามานุษยวิทยา 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
17,000 

 
บาท 

  4.3.2 สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
15,000 

 
บาท 

 4.4 คณะมัณฑนศิลป์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
  (ยกเว้น สาขาวิชาออกแบบแฟชัน)    
 4.5 คณะอักษรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  (ยกเว้น สาขาวิชาเอเชียศึกษา)    
 4.6 คณะศึกษาศาสตร์     
  4.6.1  ทุกสาขาวิชา (โครงการปกติ) ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  4.6.2  สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการสืบสานภาษาไทย) ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท 
 4.7 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 4.8 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท 
 4.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 4.10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
 4.11 คณะวิทยาการจัดการ    
  4.11.1 สาขาวิชาการจัดการชุมชน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
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ส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 4,000 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 5.1 คณะมัณฑนศิลป์    
  5.1.1  สาขาวิชาออกแบบแฟชัน ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
 5.2 คณะอักษรศาสตร์    
  5.2.1 สาขาวิชาเอเชียศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 
 5.3 คณะศึกษาศาสตร์  ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท 
 5.4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 5.5 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 71,000 บาท 
 5.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท 
 5.7 คณะดุริยางคศาสตร์    
  5.7.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 

วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 
วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 
วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ 
วิชาเอกละครเพลง 
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 

 
 
ภาคการศึกษาละ 

 
 

65,000 

 
 
บาท 

  5.7.2 วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล 
และอินฟลูเอนเซอร์ 

 
ภาคการศึกษาละ 

 
50,000 

 
บาท 

 5.7 คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  (ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการชุมชน)    
 5.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  5.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  5.8.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  5.8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
       

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เป็นอัตราโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนจริง 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

• การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ • ประวัตินักศึกษา • การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
คณะโบราณคด ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คุณวัชรี  อารีย์ 
aree_w@su.ac.th 

09-2258-8984 
 

คณะมัณฑนศิลป์ 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณสาริศ สุภชัยพานิชพงศ์ 
Supachaipanitch_s@silpakorn.edu  

0-3410-9686 ต่อ 200310 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะอักษรศาสตร์ 
  

คุณลัดดา  สุวรรณจินดา 
suwanjinda_l@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200312 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

คุณจริยา เบ็ญจวรรณ์ 
dpiaicwh@gmail.com   
  

0-3410-9686 ต่อ 200310 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะวิทยาศาสตร์  คุณวรพงษ์ น้อยไข่ข า 
bewwrb21@gmail.com  
  

0-3410-9686 ต่อ 200313 
0-3425-5091 
09-8275-6858  

คณะเภสัชศาสตร ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

คุณดิเรกลาภ  กรรณแก้ว 
Direk30102515@gmail.com 

0-3425-3844 ต่อ 200316 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
  

คุณนุชจรินทร์  นทีรัตนก าจาย 
natheeratanakam_n@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200317 
09-8275-6858 

คณะวิทยาการจัดการ 
  

คุณวิมลรัตน์  อ่อนเอี่ยม 
wimolrat.o@gmail.com 

0-3410-9686 ต่อ 200315 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

คุณกฤษณา สุปัญญารักษ์ 
supanyarax_k@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200314 
09-8275-6858 

 

mailto:aree_w@su.ac.th
mailto:Supachaipanitch_s@silpakorn.edu
mailto:suwanjinda_l@su.ac.th
mailto:dpiaicwh@gmail.com
mailto:bewwrb21@gmail.com
mailto:Direk30102515@gmail.com
mailto:natheeratanakam_n@su.ac.th
mailto:wimolrat.o@gmail.com
mailto:supanyarax_k@su.ac.th
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลลักษณ์ ฉัตรเฉลิมวุฒิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

2 น.ส. ธวัลรัตน์ สุวนาคกุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. ปัณฑารีย์ พันธุรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

4 นาย พลวัต พันธ์ุพฤกษ์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. วรวิภา หม่อมนวล หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ญาณวุฒิ ตาลสันต์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

2 นาย ธนัทภัทร โทธกานันท์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ญาตาวี เทียนไชย สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. สุปันนา มหาวงษ์ มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. หทัยกานต์ ศรีธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ชานน รอดเจริญ สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

2 น.ส. มุฑิตา รุ่งวัฒนโยธิน มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

คณะมัณฑนศิลป์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 9 - 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. โชติกา ดีประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ณัฐรัตน์ บัวบาล บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

3 นาย ธรรมชาติ กล่ินหอม ทวารวดี นครปฐม

4 น.ส. เบญจรัตน์ คีรีทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

5 น.ส. ภัสสร มโนสุนทร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

6 นาย โอฬาร อัครชวนันท์ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

คณะอักษรศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกพร เฮงวัฒนะ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

2 น.ส. จรรยา พาลึก พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

3 นาย จิรวัฒน์ เเสงสว่างวัฒนะ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. ชนันธร เลิศวลัยรัตน์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 น.ส. ณฐนนท บู่ทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

6 น.ส. ณิชาบุญ ช าเนียรมาศ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

7 นาย ธัชพล รอดอยู่ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

8 นาย ธีร์ธวัช ไชยโกฎ์ิ ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. นันธิดาพร สิงห์โม้ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

10 น.ส. พชรวรรณ มุลตองคะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

11 น.ส. พนิตนันท์ ปร่ิมปาน ราชินีบูรณะ นครปฐม

12 น.ส. พฤติรัตน์ น้อมสมทรัพย์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท

13 น.ส. พันฑิรา เพชรสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

14 น.ส. มัณฑนา พลนงค์ แกลงวิทยสถาวร ระยอง

15 น.ส. ศรีสุภา สมบูรณ์ศักด์ิศิริ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

16 น.ส. ศศิ จิตมณี นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

17 น.ส. ศศินันท์ แป้นเอม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. สุดารัตน์ จอมทอง กัลยาณวัตร ขอนแก่น

19 น.ส. หทัยวรรณ ไชยสถิตย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

20 นาย อนุเทพ ผ่องแผ้ว ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. อรอุมา ทัศนเอกจิต พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ธิดา โทนธนู สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. นัศรียา ดอยอ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

ช่ือ - นามสกุล

คณะศึกษาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

3 น.ส. พลอยพรรณ อยู่สุภาพ ปทุมวิไล ปทุมธานี

4 น.ส. วันวิสาข์ ขอดเมชัย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนิภรณ์ สายพิมพ์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด

2 น.ส. ฐิติมนต์ ธนกุลชัยสิริโชติ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

3 น.ส. ทวีรัตน์ พันธ์ุศรี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

4 น.ส. ธันย์ชนก จริตบุญ ผดุงปัญญา ตาก

5 น.ส. ธิดา พรมศรี อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

6 น.ส. นันทวรรณ สายสมบัติ หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี

7 น.ส. มัลลิกา สมภักดี สิงห์สมุทร ชลบุรี

8 น.ส. ยลธิดา ทองอ่ิม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

9 น.ส. สุทธิกานต์ ทองธวัฒน์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

10 น.ส. สุพรรณศิริ หาญประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

11 น.ส. อารดา แสนภูวา สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชญานิษฐ์ น่ิมนวล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 นาย ธนาธิป สุขเกิด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 นาย ธีรภัทร วัฒนวงศ์ เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

4 นาย ภูวเดช ด่านนอก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกนาถ นากสุก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

2 น.ส. กัญญารัตน์ เพ็งสอน ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว

3 น.ส. ขวัญตา ปาสามารถ น ้าพองศึกษา ขอนแก่น

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

4 น.ส. จารวี ค าหอม ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

5 น.ส. ชลดา พลไชย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

6 น.ส. ญาดา จันต๊ะ นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

7 นาย ฐปณัฐ ยามี สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ณัฐฐิญา อัศวกุลธารินท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

9 นาย เตโชดม เพชรเรือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

10 น.ส. ทิพปภา โสสีทา ธัญบุรี ปทุมธานี

11 นาย ธนพัฒน์ บุญเรืองศรี มารีย์วิทยา นครราชสีมา

12 นาย ธนรรณธนรรถ สวัสดี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

13 นาย ธนเสฏฐ์ กุลฐิติเศรษฐ์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

14 นาย นววิช พลปิยะ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

15 นาย ปฏิเวธ ปุณณะเวส อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

16 น.ส. ปนัดดา ประยูรศร ราชินี กรุงเทพมหานคร

17 น.ส. ประพินพร ภู่เขียว ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี

18 น.ส. พรทิพย์ สายสอน ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

19 น.ส. พรพิมล สิริโชคชัย มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. พรรณกาญจน์ สมวัน สา น่าน

21 น.ส. พรรณพฤกษา ผาแก้ว สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

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

23 น.ส. พิมพ์ลภัส ปานเจริญ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

24 น.ส. พิมพ์ลภัส ปิดตามาตา บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

25 นาย พีรดนย์ พุทธคุณรักษา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

26 นาย ภัทรกร ดิษฐป้าน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

27 น.ส. ภัทรภรณ์ บริบูรณ์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

28 นาย ภูริณัฐ บัญชาวุฒิ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

29 น.ส. ภูษณิศา สังข์ทอง หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์

30 น.ส. มิสมิส วาแม สตรียะลา ยะลา

31 น.ส. วราภา ท้ิงโคตร บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

32 น.ส. วริศรา อรุณมาศ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

33 น.ส. วิภาวินี พูลสระคู สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

34 น.ส. วิศัลณ์ศยา สุระพิศ มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

35 นาย วุฒิพงษ์ ลาวิไล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

36 น.ส. ศศินันท์ เกรียงไกรยศ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

37 น.ส. ศุภิสรา ชาติมูลตรี สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

38 น.ส. ศุภิสรา อินทร์ทิม บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา

39 น.ส. ศุวารีย์ ยุนุ้ย พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

40 น.ส. สมิตานัน อ านวยชัยดิลก วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

41 น.ส. สิริภัทร สิทธิสงคราม ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

42 น.ส. สุภาวิกา ยอดอาจ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

43 น.ส. อธิตญา ชอบใหญ่ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

44 น.ส. อรชุดา ศิริไสย สิรินธร สุรินทร์

45 น.ส. อรณิชา พิทักษ์ศิลป์ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

46 น.ส. อรรัมภา ประทุมเนตร อัสสัมชัญระยอง ระยอง

47 นาย อัคคณัฐ หาญบาง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

48 น.ส. อัจฉราภรณ์ ตรันวาณิชย์กุล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กรชวัล เผือกผ่อง ภาชี สุนทรวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา

2 นาย กิตติพศ เจาตระกูล อู่ทอง สุพรรณบุรี

3 นาย จิรายุ บุญญะสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

4 นาย ธนกฤต อ่อนสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

5 นาย ธนชิต วิเชียรรัตนพันธ์ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี

6 นาย ธนวัฒน์ วุฒิสุวรรณ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

7 นาย นพัตธร มานุตรัง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

8 นาย พลณภัทร เหมุทัย ธัญรัตน์ ปทุมธานี

9 น.ส. พัชริดา ประทิน สามพรานวิทยา นครปฐม

10 นาย วรรณสิงห์ กลักเข็มทอง ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ

11 นาย วิศรุต มีอารีย์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

12 นาย ศิริภูมิ ศิริภาพ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

13 นาย สุรศักด์ิ ชะเทียนรัมย์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

14 นาย อิทธิสิทธ์ิ มาลัย ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จงกชกร ธนวัฒนะอนันต์ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

2 น.ส. นฤมล ตาพันธ์ุ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

3 น.ส. ประสิตา สกุลรักษ์ หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี

4 น.ส. เพชรดา แสนค าปา พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

5 น.ส. มนัสนันท์ สังข์ยัง สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. รวิภา มูลประดิษฐ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

7 น.ส. รัสรินทร์ เมธีสิริศักด์ิ เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

8 น.ส. สุจิตรา ระเบียบ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

9 น.ส. สุรีย์ลักษณ์ จิตต์กล้า ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

10 น.ส. อนงค์พร บุญชะเน บ้านไผ่ ขอนแก่น

11 น.ส. อภิญญา ไสยราม บ้านไผ่ ขอนแก่น

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. นัดดา สิทธิมาชาติ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กุลปราณี ตีระนิล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

2 น.ส. ชนิปรียา ใจธรรม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

3 น.ส. โซเฟีย ชาค าไฮ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

4 นาย พงศกร พุ่มแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนิษฐา ขันทอง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

2 นาย นพฤทธ์ิ โพธ์ิศรีทัต โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

3 น.ส. ป่ินประภา แตงเผือก พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

4 น.ส. พิมพ์วิภา อุดมกัน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

5 นาย ฟิรฮาน โต๊ะเฮง เบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา

6 น.ส. วรวรรณ วงษ์เลิศ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

7 นาย ศุภณัฏฐ์ แสงจันทร์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ธิดารัตน์ โพธิ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

2 น.ส. นราพร แซ่โซ้ง ธัญบุรี ปทุมธานี

3 น.ส. พรนิภา โสภิตประดิษฐ์พร บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. พฤกษา เขียวรี สิงห์บุรี สิงห์บุรี

5 น.ส. พิมพ์ประภัส ศรีมา ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช

6 น.ส. มุทิตา อนันต์บุญเอ้ือ หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์

7 น.ส. ยินดี ประจงการ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

8 น.ส. ลลนา ไชยเผือก เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. อภิญญา แก่นจันทร์ อ่างศิลา อุบลราชธานี

10 น.ส. อินทิราพร ปะวะเสนะ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกณภัส คชเสนี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

2 น.ส. ชุติกาญจน์ วิถี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

3 นาย ณัฐนันต์ แสงจันทร์ฉาย ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

4 นาย ณัฐพร แทนโสภา น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

5 น.ส. ธนภรณ์ มากสมบูรณ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

6 น.ส. นิฟาร์รีฮัณ กือเด็ง สวนพระยาวิทยา นราธิวาส

7 น.ส. ปทมวดี ฉุยรักษ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

8 น.ส. ปิยะธิดา ดวงมณี บ้านไผ่ ขอนแก่น

9 น.ส. พัทธ์ธีรา จารุกิจพิทยากุล สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

10 น.ส. พันธิตรา วงค์ราชพรม หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

11 น.ส. ภัทรวีร์ สมบูรณ์อยู่กมล หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

12 นาย มณฑล สมัคราช พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 น.ส. มนัทชนัน เอ่ียมโคกสูง ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. มันฑะนา ด้วงแตง สิงห์สมุทร ชลบุรี

15 น.ส. วรรณพร แป้นทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

16 น.ส. วริศรา โลตุฤทธ์ิ ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว

17 น.ส. วิรชา โฉมเชิด เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

18 น.ส. สุชานาถ อุระพนม บึงกาฬ บึงกาฬ

19 น.ส. สุธิดา หานุ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย เดชาวัตร ผาสุข ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว

2 น.ส. รัตนาวดี เมตตา มารีวิทยา ปราจีนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กัลยกร นุ่มเกษร สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ณัฐนิชา มหาปราบ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

3 นาย ทิวัตถ์ แสนหูม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 น.ส. นลัทพร ตะเพียนทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

5 น.ส. พรวรินทร์ ศรีสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 17 - 

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

6 น.ส. มนัสนันต์ จันทวงค์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

7 น.ส. วันวิสา สัมภวะผล สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. วิภาดา สัตยากูลย์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

9 น.ส. ศวิตา พัดวี ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์

10 น.ส. อเนชา ยกสมบัติ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กวินทรา ทองโม้ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

2 นาย กิตติกร ศานติโกมล เกาะกูดวิทยาคม ตราด

3 นาย จากรณ์ จ าเริญสม สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

4 น.ส. ชญานี อักษรอินทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

5 น.ส. ชมพูนุช เชียงกา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

6 นาย ชลกานต์ ทะสม สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี

7 น.ส. ณัฐฐาพร บุญย่ิง เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

8 น.ส. ณัฐธิมา ถมยาพันธ์ คงทองวิทยา นครปฐม

9 น.ส. ณิชกุล เผ่าพันธ์ุ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

10 นาย นที ทองท่าพยา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ

11 น.ส. นริศรา ไทรน่ิมนวล มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. บุศยา แสงคลัง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

13 น.ส. บุษกร ช่วยชัย หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

14 น.ส. ปิยธิดา เวียงนนท์ เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

15 นาย พงศภัค แสงปก สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. เพชรไพริน ต้ังใจ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

17 น.ส. ฟ้าสวย ศรีโยธี วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร

18 น.ส. รดาวรินทร์ พลเสน ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท

19 น.ส. วรรณศิริ สงวนศักด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

20 น.ส. วริศรา ณะจินดา ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

21 นาย วุฒิพล คุณารักษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

22 น.ส. ศุภาพิชญ์ แก้วเบาะค า จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

23 น.ส. สุทธิดา กอบกระโทก บุญวัฒนา นครราชสีมา

24 น.ส. สุนิสา จันทรโชติ กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

25 น.ส. สุภัสสรา ล้ิมจันทร์ประภาพ สกลวิทยา นครปฐม

26 น.ส. สุวพร จริตควร สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

27 น.ส. อรัชญา ข าสกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

28 น.ส. อริศสา ค าป้อ นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ภูรินี ประวันเณย์ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ณัชชารีย์ เสียมไหม วิเชียรมาตุ ตรัง

2 น.ส. ณิชาภัทร จันทร์มนตรี วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

3 นาย ทรงศักด์ิ พ่ึงอุดม รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

4 นาย ธีรพัฒน์ เทพทิพย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

5 น.ส. นันทวัน เฉียบแหลม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

6 น.ส. ปิยธิดา ชัยพันธ์ ศรียาภัย ชุมพร

7 น.ส. ภัทรพร ศิริอรัญกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ลลิตา รัตนเจียม พระหฤทัย เชียงใหม่

9 นาย อภิรักษ์ สุวิทยานุรักษ์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย คงยุทธ บุญศรัทธา ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

2 นาย ชินวัตร เทพสุริย์ มุกดาหาร มุกดาหาร

3 นาย ธนภัทร มณเฑียร ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
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ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 19 - 

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

4 นาย ธนวุฒิ ชูมงคล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

5 น.ส. ธีระภา โปตะวัตร์ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

6 น.ส. พรไพลิน ผาโท นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. พลอยชมพู โชติพิชัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา

8 น.ส. มัณฑนา หมานมิเละ จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง

9 น.ส. สุชัญญา ธัญสระทอง บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กิตติกา เกียรติอมรเวช สิงห์สมุทร ชลบุรี

2 น.ส. ชรินรัตน์ บุญน า พิมายวิทยา นครราชสีมา

3 น.ส. ธมลวรรณ สงกา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ปภัสรา ขอแนบกลาง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. เบญญาภา นภาพรรุ่งโรจน์ วัชรวิทยา ก าแพงเพชร

2 น.ส. สุกัญญา บุญเลิศ ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กชนก เหลืองประดับใจ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ฌญาฎา มีชัยแสง ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

3 น.ส. ตัซนีม เจ๊ะดีแม คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

4 น.ส. พิชญา สิทธิกูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณัฐพล สุพรรณมี ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

2 นาย ธนกร ภควณิช นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

3 น.ส. ปภาดา คันธะโน อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

4 นาย ยศภูมิ มณีจันทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย กิตติศักด์ิ ข้อไผ่ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

2 นาย พรหมพจน์ คงมานะเกียรติคุณ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. อัญชิษฐา มาแก้ว พัทลุง พัทลุง

โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. นภัสวรรณ นวลศรี อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

2 น.ส. นภัสสร ดีพา มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

3 น.ส. โรณิชา หลังจิ ดารุสสาลาม นราธิวาส

4 น.ส. สุชัญญา แก้วบุญปัน ล าปางกัลยาณี ล าปาง

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชลธิชา คุ้ยสุขพันธ์ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ต้องตา จินตกสิกรรม บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

3 น.ส. นิษฐา เกตุแก้ว วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 น.ส. พิชญธิดา คบทองหลาง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. รภิมนิษฐ์ ธนันลภัสพงษ์ วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

6 นาย สุภกิณห์ ชูชุ่ม นักบุญเปโตร นครปฐม

7 น.ส. อิสราภรณ์ มาดี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จุฬาลักษณ์ ทองดี สามโคก ปทุมธานี

2 น.ส. ธมนวรรณ ร้านพจน์ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา

3 น.ส. มุฑิตา เฝ้าทรัพย์ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลชนก พาน้อย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

2 นาย กรณ์ภัชชญ์ ทองธนาพิรุฬห์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

3 น.ส. ญาณี ศักปฏิฐา ศรียาภัย ชุมพร

4 น.ส. พรหมพร ผิวพรรณ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

5 น.ส. ไพรินทร์ ภู่ระหงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. สุพรรณิการ์ คงเวช กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

7 น.ส. อมรรัตน์ พูนชุม มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. พรชนก ห้าวหาญ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

2 น.ส. มาริสา อินชายเขา วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี

3 นาย ศิขรินทร์ ท้าวบุญชู วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. หทัยชนก ทองอ้ม ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. นันท์นภัส พรพุทธศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณภัทร ถ่ีถ้วน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

2 น.ส. ศิรดา จีรังสุวรรณ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ธนวัฒน์ ป่ินประเสริฐ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและส่ือสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ธนภัทร ขีเจริญสุข กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

2 นาย ธาราธรรศ แปวประเสริฐ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

3 นาย พิชญะ พลไชย ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร

4 นาย พุทธาภพ พุ่มมาลา เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ณัฐพล เสาน้อย วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

2 นาย ต้นน ้า แสนชัยชนะ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

3 นาย ต้นไม้ หนูเนียม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

4 นาย ธีรภัทร เรืองประพันธ์ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

5 น.ส. นาริฐา อารี มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

6 นาย พีรวิชญ์ อติภัควัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย เมสสิยสิทธ์ิ พร้อมวงค์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

2 นาย ธันพันธ์ พิสุทธ์ิธาราชัย สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชญาพร นามวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

2 นาย พิริยะ ศิริสงวนสุทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 นาย วรชัย บุนนาค สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. สุภาวิดา เอ้ือพุทธจรรยา ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

คณะดุริยางคศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กะรัตเพชร ฤทธิสิงห์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กัญญาภัค จูปรางค์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

3 นาย เจตนิพัทธ์ ละอองแก้ว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

4 น.ส. ญาณิศา หล้าวงศ์สาย ลาซาล กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. ธัญศภรณ์ สกุลแพทย์ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

6 น.ส. วรรณวนัช ประสานวรรณ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. สุทธิดา วัดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

8 น.ส. อรวรรณ ประสงค์บัญฑิต บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกวรรณ จันทร์มาก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

2 นาย กิตติภณ กานต์วรัญญู สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

3 น.ส. จุฬาลักษณ์ โพธ์ิค า รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

4 นาย เจษฎา นางแย้ม ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

5 น.ส. ณัฏฐ์ ตระกูลดี รัตนบุรี สุรินทร์

6 นาย ณัฐปคัลภ์ รัตนบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ณัฐสินี พงษ์ประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

8 น.ส. นภาพร อินอุเทน นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธ์ิ ประชานุเคราะห์) นครพนม

9 น.ส. นฤมล คงกระพันธ์ กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

10 น.ส. นันทกานต์ จุยวน ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

11 น.ส. น ้าเพชร เหมือนม่วง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

12 น.ส. เปรมกมล โพธ์ิทอน พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

13 น.ส. พรชนิตว์ อ่ิมประเสริฐ กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

14 น.ส. พัชรมัย หนูจักร บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

15 น.ส. ภัทรวดี แก้วมีมาก กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

16 น.ส. ภัทรานิษฐ์ มาเกิด ด่านขุนทด นครราชสีมา

17 น.ส. เมฆขลา สุวรรณเพชร หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

18 น.ส. รวติกานต์ นนทกล่ิน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

19 น.ส. รุจีภัค งามบุญสืบ หนองน ้าส้มวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา

20 น.ส. วรรณวิสา จุติโชติพงศ์ จิตพิมล เพชรบูรณ์

21 น.ส. ศศนา ทองเขม่น รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. ศิริกาญจน์ บางบาล เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

23 น.ส. ศิรินทิพย์ โพธ์ิงาม วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

24 น.ส. สุนิษา สุดใจ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

25 นาย สุรสิทธ์ิ ตาลสกุล วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

26 น.ส. อรดา ขาวสกุณี อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย พัชระพล จันทร์ภู่ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลณัทธ์ ภูศรี ราชินีบูรณะ นครปฐม

2 น.ส. กมลณิทธ์ ภูศรี ราชินีบูรณะ นครปฐม

3 น.ส. พรรณี พวงทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. สุภารักษ์ สีวิลัย สงวนหญิง สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. นาตาลี ไซเบค ปากช่อง นครราชสีมา

2 นาย พัทธพงศ์ ตันกิจเจริญ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. วรดา ทรงพิเชษฐ์ เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี

4 น.ส. อภิชญา บุตรน ้าเพชร มารีวิทย์ ชลบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชวัลนุช มณีล ้า สตึก บุรีรัมย์

2 น.ส. ชิดชนก วรรณพฤกษ์ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

3 น.ส. พรปวีณ์ คงเมฆ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

4 น.ส. พิมพกานต์ พละไชย คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

5 น.ส. รรรรรร เลิศสมิติวันท์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ ลพบุรี

6 นาย สุพศิน เรืองธรรม หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. จิดาภา แย้มเทศ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

2 น.ส. จุฑาศิณี เสียมเจริญ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

3 น.ส. นพวรรณ วาสวิลัย สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

4 นาย บุณยกร ด ารงศักด์ิตระกูล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

5 นาย พีรณัฐ เขาเทียน สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

6 นาย ภูตะวัน งามชมจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

7 น.ส. วิภาวี ยูฮันเงาะ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

8 น.ส. อนัญญา มุขสิกรังษี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

9 น.ส. อรไพลิน ลัทธิ พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. อาทิตยา ทองช่ืน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 นาย ฐณะวัฒน์ เรียนรวิศัย สตรีพัทลุง พัทลุง

2 นาย ดลชัย ศรีทอง หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี

3 นาย เนติธนันท์ ทิพย์ประไพ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 น.ส. ศิริรัตน์ นาคแท้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลวรรณ แก้วส าโรง นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. กฤติยา โต้วสี สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

3 น.ส. ณิขนันทน์ วิไลจิตต์ พระนารายณ์ ลพบุรี

4 น.ส. นิภาพรรณ พิบูลย์สมบัติ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

5 น.ส. วิมพ์วิภา นฤทัย มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปราจีนบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ขวัญอนงค์ จันทร์เต็ม สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ชนกนันท์ ด ารงศุภกิจ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. ญาติกาน สงน ามา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภู

4 น.ส. ฐานิต คงอ้น ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 น.ส. ณพวรรณ์ ฟักเมฆ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ธนพร บวรเวศน์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 นาย ธีรธาดา ม่วงค า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

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

9 น.ส. นันพัฒน์ เถกิงศรี มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ปภาวรินทร์ เสริมศักด์ิศศิธร พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

11 น.ส. ประกายทรัพย์ อยู่ประเสริฐ นักบุญเปโตร นครปฐม

12 น.ส. ปารมิตา แก้วสกุลณี สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

13 น.ส. ปิยภัสร์ จังธนะสมบัติ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

14 น.ส. เปรมิกา สืบสมบัติ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

15 น.ส. พชรมล ม้าทอง เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

16 น.ส. ภัคจิรา พู่วรรธนะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

17 น.ส. ภัทรวรินทร์ เอ๊ียวเจริญ นักบุญเปโตร นครปฐม

18 น.ส. ภัทราวดี จันโทริ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

19 น.ส. มณฑิรา ค าพิล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. รัตนาพร หมายเดิมกลาง สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. ศีรณา ใสสมบูรณ์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

22 น.ส. สุภชา ประดิษฐ์วงศ์วาน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

23 น.ส. สุวคนธ์ สายเสน ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชลัยรัตน์ พัฒจันทร์หอม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

2 นาย ฐปกรณ์ ส าเภาทอง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

3 น.ส. ธารารัตน์ บุญรัตน์ สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ

4 น.ส. ปุณยวีร์ ลิขิตวงศ์ตรีศรี นารีวุฒิ ราชบุรี

5 น.ส. พิชญธิดา เย็นใจ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

6 น.ส. พิชญาภา เย็นใจ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

7 น.ส. พิมพ์พิชชา วิเชียรบุตร สงวนหญิง สุพรรณบุรี

8 นาย มรุเดช บุญเส็ง ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. วิภาวรรณ กาศสนุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี

10 น.ส. อรชนก สืบด้วง อู่ทอง สุพรรณบุรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชญาน์นันท์ จริยาพงษ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

2 น.ส. ณัฐณิชา ยะแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

3 น.ส. ตรีชฎา เพชรสินธ์ุ สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกพรรณ ซาลกอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย

2 น.ส. กนกวรรณ ศรีจันทร์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กรรณิการ์ เชียงอินทร์ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. กัญญารัตน์ อู่อ้น ราษฎร์นิยม นนทบุรี

5 น.ส. เกตน์สิรี ไทยอุดมทรัพย์ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

6 นาย ชนะภัย แสงสุวรรณ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

7 น.ส. ญาณิศา อุเทศ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

8 น.ส. ฐิติพร ทาระพันธ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

9 น.ส. ณัฏฐณิชา อ่อนจันทร์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

10 น.ส. ณิชากร สมยาประเสริฐ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

11 น.ส. ธนิตา ค านึง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. ธาริสา บัวรอด สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี

13 น.ส. เนตรชนก สุขสาลี เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

14 น.ส. พรชนก เช้ือชูชาติ ธัญบุรี ปทุมธานี

15 น.ส. พรหมพร ศิลปสุวรรณ ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี

16 นาย พลวัฒน์ เกียรติอมรเวช สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
นครปฐม

17 น.ส. พัชริดา เตวี ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

18 น.ส. พัทธนันท์ นาคบัว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

19 น.ส. พิมพ์เพ็ญ โพธิพล เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

20 น.ส. วนิดา เพราะขุนทด ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. โสภิตนภา พันจะ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. ชนากานต์ โกสุม มัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ชนิกานต์ ช่อเกตุ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

3 นาย ณัฐวัฒน์ ศรีสัจจัง เบญญาพัฒน์ นครปฐม

4 น.ส. ธันยพร สมนึก นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. นาราทิพย์ พ่วงปาน แก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. ปทิตตา สุวรรณภักดี อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

7 น.ส. พัณสิร์ตา ศรีอินทสุทธ์ิ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

8 น.ส. ภูริชญา สิริพรรณพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

9 น.ส. แวววิมล ประลอบพันธ์ อากาศอ านวยศึกษา สกลนคร

10 น.ส. ศิวนาถ คล่องใจชน ศรียาภัย ชุมพร

11 น.ส. สิรีธร จันทร์วงษ์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. สิรีธร สาริสี อากาศอ านวยศึกษา สกลนคร

13 น.ส. อารยา บ่อทอง บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

กลุ่มเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พ้ืนท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กมลทิพย์ คงเอียด สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

2 น.ส. กษมา นาชัยบูรณ์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

3 นาย กิตติพัศ โพคณารักษ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

4 น.ส. จุฑามาศ งามสม ปากเกร็ด นนทบุรี

5 น.ส. เจนจิรา ด ารงไทย เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย

6 น.ส. ชนาภา เตชวิมลกุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

7 น.ส. ชนิสรา ไตรยวงค์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. ชลธิญา ลิกขชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

9 นาย ชาติพัฒน์ เกตุวศิน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. ฐิตาชญา แสงเลิศ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

11 น.ส. ฑณฐาฎา จันทะโชติ หันคาพิทยาคม ชัยนาท

12 น.ส. ณิชาภัทร เพ็ชรอยู่ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

13 น.ส. ณิยาภัทร เทพมาลัย สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. ทิพย์สุดา ชมเชย สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร

15 นาย ธนกฤต วสุนธราจรัสแสง อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

16 น.ส. ธรณ์ธันย์ เสาวพงษ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

17 นาย ธีรภัทร์ แสนทอง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

18 น.ส. นราวดี แซ่กัง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

19 นาย นราวิชญ์ เย็งยูโซ๊ะ สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. นัทวรรณ ทองทิพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

21 น.ส. นันณภัทร นามสุด สระแก้ว สระแก้ว

22 น.ส. นันทิยา แก้ววงค์วรรณ เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

23 น.ส. นันทิยา คุ้มกระโทก สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

24 นาย บารมี สุขขวัญ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

25 นาย บุณยสิทธ์ิ มณีฉาย อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

26 น.ส. เบญจพร ชัยถา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

27 น.ส. ประภัทร์พร หมายดี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

28 น.ส. ประภาวดี ศศีนุกูล วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร

29 น.ส. ปราณิสา สุทธิรักษ์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

30 น.ส. ป่ินมณี หู สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

31 น.ส. ปียะรัตน์ ศรีบุตร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

32 น.ส. พัชราวดี รังวัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

33 นาย พิรัชย์ภณ พิบูลทิวัตถ์ โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร

34 นาย ภูริวัฒน์ กุลพรไพศาล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

35 น.ส. รดามณีก์ วงศ์ทับแก้ว สงวนหญิง สุพรรณบุรี

36 น.ส. ระวิวรรณ ท้าวจันทร์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

37 น.ส. รัญชิดา เทพสันตา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

38 น.ส. รุ่งไพลิน ต้ังรัตนไพบูลย์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

39 น.ส. รุ้งไพลิน เทพวิเชียร พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

40 นาย ลิปิกร คุรุเสถียรกุล วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

41 น.ส. วรรษชล ธนากรโกศล นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

42 น.ส. ศิรประภา บุญเลิศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา

43 น.ส. สรัลพร วุฒิรัตน์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

44 น.ส. สโรชา ฤทธินาม โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

45 น.ส. สุธาสินี แฟงพุ่ม สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

46 น.ส. สุพิชชา กระมล เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร

47 นาย อณุวัฒ จันทร์วุฒิวงศ์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

48 นาย อนุชา สนทยา ขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง ศรีสะเกษ

49 น.ส. อภิญญา โชติสุริยา สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

50 น.ส. อรวรรณ สุภสร สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

51 น.ส. อลิสรา ศรีภาวินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

52 น.ส. อัญธิตา บุญสุข ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

53 น.ส. อัญมณี ยินดี สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

54 นาย เอกกร เจริญกุล สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กนกกาญจน์ เรืองศรี วัดท่าแพ นครศรีธรรมราช

2 น.ส. กมลรัตน์ โกวิทมงคล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

3 น.ส. กฤษณา ใจแสน วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

4 นาย กษมา บุญประเสริฐ วัดป่าประดู่ ระยอง

5 นาย กอบสุข สงวนตระกูล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

6 น.ส. กัญญาณัฐ ยอดทอง สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

7 น.ส. กัญณัฏฐ์ วรัตม์ธนภัทร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

8 น.ส. กัลยกร ศิริบุญ เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

9 น.ส. กัลยณัฐ แสงแก้ว ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์

10 น.ส. กานต์ธีรา พรสุทธินันท์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 น.ส. กุลซา เจ๊ะมะ ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร

12 น.ส. ขวัญจิรา ศิริศักด์ิ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

13 น.ส. ชนิกานต์ ต้ังศักด์ิยืน อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

14 น.ส. ชลธิชา เทียนฉิมพลี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

15 น.ส. ชลิดา อ่ิมเอิบ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

16 น.ส. ซาซา มูสอ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

17 น.ส. ฐิติวรดา วิจิตรไกรศรี สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

18 น.ส. ฑิตฐิตา ถาวรกาย พระนารายณ์ ลพบุรี

19 น.ส. ณภัทชา ภาณุอ าไพ อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

20 น.ส. ณัฐรินีย์ ชะค ารอด พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร

21 น.ส. ณัฐวดี บัวธรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

22 นาย ณัฐสิทธ์ิ นาคเกตุ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

23 น.ส. ดาลีลี มะ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

24 น.ส. ตวงรัตน์ เพ็ชรอินทร์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

25 น.ส. ทิพย์นที แสนโคตร วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

26 นาย ธนกฤต บุตรสิงห์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

27 น.ส. ธนัชพร อินเทพ หัวถนนวิทยา ชลบุรี

28 น.ส. ธัญญพัฒน์ สนิทธรรม ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

29 น.ส. นพิชา บุตรชารี ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

30 น.ส. นวรัตน์ แสงศรี จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

31 น.ส. นัฐตินา แจ้งจิตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

32 น.ส. นันท์นภัส ลักษณะ พัทลุง พัทลุง

33 น.ส. นุตปวีณ์ ศิริพงศ์ธรรม อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

34 น.ส. บุญยาภา ตากาศ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

35 น.ส. ประรัตถวินันท์ ธรรมเจริญ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

36 น.ส. ปรียากร เกียรติโรจนก าธร มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

37 นาย ปวริศ พาณิชย์รุ่งโรจน์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

38 น.ส. ปัณฑิตา ศรีลาดเลา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

39 น.ส. ปาริฉัตร เทศสูงเนิน บุญวัฒนา นครราชสีมา

40 น.ส. ปิยะธิดา มัจฉาชีพ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

41 น.ส. พรทิชา จ าปาเงิน ระยองวิทยาคม ระยอง

42 น.ส. พรรณภัทร ค าด้วง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

43 นาย พลภัทร พิทักษ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

44 น.ส. พลอยชมพู จันทร์เพ็ญ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

45 น.ส. พิชญาภัค เศรษฐกร สงวนหญิง สุพรรณบุรี

46 น.ส. พิมพ์นิภา จนุช สิรินธร สุรินทร์

47 นาย พิสิษฐ์ ลิขิตหัตถศิลป อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

48 น.ส. พุทธพร โพธ์ิค า นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

49 น.ส. โฟกัส แสงศรี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

50 น.ส. ภัคจิรา ตะนากรณ์ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

51 นาย ภูมินทร์ แซ่เฮ้ง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

52 น.ส. มนัสนันท์ เริงทรัพย์ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

53 น.ส. รมิดา จิตต์ศิริ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

54 น.ส. รุ่งทิพย์ กุดเป่ง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

55 นาย เรืองสุวรรณ ใจสูงเนิน เสิงสาง นครราชสีมา

56 น.ส. วรวรรณ ชุมวรเดช สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

57 นาย วิชชุกร เกตุโกศล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

58 นาย วุฒิภัทร ตรีตรองผล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

59 น.ส. ศรุดา หิรัญภัคธาดากุล ราชินีบูรณะ นครปฐม

60 น.ส. ศลิษา ปล้องอ้วน พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

61 นาย ศักรินทร์ โยมงาม วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

62 น.ส. ศิริญากร ดอกพุฒ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

63 น.ส. ศิริพร วงษ์แก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

64 น.ส. ศุภสิริ สุจริต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

65 น.ส. สิริมา คันธะรินทร์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

66 น.ส. สุนิตา สมประสงค์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

67 น.ส. สุประวีร์ ก่ิงนิโครธ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

68 น.ส. สุพิชชา จันทร มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

69 น.ส. แสงเทียน รุ่งโรจน์สุนทร มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

70 นาย อนันตชัย ไชยสมคุณ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

71 น.ส. อนันตา ธาราสว่างทวี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

72 น.ส. อภิชญา เล็กคุณา โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

73 น.ส. อภิชญา ขาวพล ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

74 น.ส. อรพัศสรณ์ สุดถาวรเจริญ อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

75 น.ส. อรุโณทัย เพชรดิน น่านคริสเตียนศึกษา น่าน

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กุลนิษฐ์ จีระมงคลพาณิชย์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

2 น.ส. ณภัทร กองทอง บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

3 น.ส. ณัจฉรียา จิตธโนปจัย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

4 นาย ณัฏฐกัลย์ จันทร์มังกร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. เต็มฟ้า สืบพรหม Japan Aviation High School ญ่ีปุ่น

6 น.ส. นรพร เดชารัตนะ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

7 น.ส. เบญญาภา หม่ันคติธรรม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

8 น.ส. พัชริณีย์ ประหยัดช่ือ สิรินธร สุรินทร์

9 น.ส. ภูริชญา ดาศรี พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

10 น.ส. วรัญญา มุ่งดีวัฒนโรจน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

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

12 นาย ศุภณัฐ อุ่นส าราญ อรัญประเทศ สระแก้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. กฤตยา มาธุสรสกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด

1 น.ส. เตชินี ยศพลพิเนต สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

2 นาย นราธร บุญงาม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

3 นาย ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

4 นาย ภฤศ นาคะธัช มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

5 น.ส. อิสริยา ฉิมมณี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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