
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงท่ี 1 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่  7 ตุลาคม 2564 เรื ่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล                           
เพื ่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 1        
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1 นั้น 

บัดนี ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู ้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื ่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ช่วงที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
โดยศึกษารายละเอียด ข้อก าหนดต่าง ๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามวัน เวลา และสถานที ่ซ่ึงก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
 คณะฯ จะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สัมภาษณ์ ทางคณะฯ จะด าเนินการยืนยัน E-mail ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ว่าถูกต้อง โดยการส่ง E-mail ไปยัง              
E-mail ที่ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์แจ้งไว้ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  (E-mail อาจตกหล่นไป             
อยู่ใน Junk mail ได้) 
หมายเหตุ : ในการสอบสัมภาษณ์จะด าเนินการระบบออนไลน์โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้ E-mail  Line และโปรแกรม 
ZOOM หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พบปัญหาในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถโทรแจ้งทาง
คณะฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-9175-0680  
 

 

https://admission.su.ac.th/
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คณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 

• วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564            
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

• วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  
สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

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

สาขาวิชา อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา 
ออกแบบภายใน 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์
ประยุกตศิลปศึกษา 
ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลอืบดินเผา 
ออกแบบเครื่องประดบั 
 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการทดสอบเพื่อ
ยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม เช่น สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน ้า สีแท่ง สีเมจิก สีอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างตามความถนัด ที่หนีบกระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ 
ปากกา ดินสอด าตามถนัด เช่น 6B หรือ EE อุปกรณ์ การเขียนแบบ พร้อม
กระดานรองเขียนที่ไม่มีสัญลักษณ์หรือรูป ขนาด A3 มาเอง 
*หมายเหตุ : กระดาษวาดเขียนทางคณะฯ จัดเตรียมให้ 
**หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้น าโมเดล
ช้ินงานท่ีน าเสนอใน Portfolio มาด้วย (ถ้าน ามาได้) 

ออกแบบนิเทศศิลป ์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการทดสอบเพื่อ
ยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม ได้แก่ สีที่ถนัด (ไม่อนุญาตให้ใช้สีสเปรย์หรือสีที่
อาจรบกวนผู้อื่น) ที่หนีบกระดาษหรือ masking tape ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา 
ดินสอด าตามถนัด พร้อมกระดานรองเขียน (ที ่ไม่มีสัญลักษณ์หรือรูปใด ๆ)         
มาเอง  
*หมายเหตุ : กระดาษวาดเขียนทางคณะฯ จัดเตรียมให้ 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการทดสอบเพื่อ
ยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม ได้แก่ ไม้หนีบกระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา 
และสีตามความถนัด (ยกเว้นสีประเภทสเปรย์และแอร์บรัช) ในส่วนของสีน ้าและ
สีโปสเตอร์นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ใส่น ้าที่ไม่มีลายเท่าน้ัน กระดานขนาดรอง
เขียนขนาด 40x50 ซม. โดยประมาณ ซึ่งตัวกระดานนั้นห้ามมีลวดลายหรือรอย
ขีดเขียนบนกระดานเด็ดขาดมาเอง         
*หมายเหตุ : กระดาษวาดเขียนทางคณะฯ จัดเตรียมให้ 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละให้เรียบร้อย กรณีที่ไม่มีสังกัดสถานศึกษาให้
ใส่ชุดสุภาพตามความเหมาะสม และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารคณะมัณฑนศิลป์ ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์มีเอกสาร หรือผลงานเพิ่มเติมที่ต้องการน าเสนอสามารถน ามาเสนอต่อคณะกรรมการได้ 
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ก าหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ช่วงที่ 1  

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบที่ 1 ช่วงที่ 1 (คณะมัณฑนศิลป์) ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 ทุกคนแสดงผลการเข้ารับการฉีด

วัคซีน (ใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ App หมอพร้อม) ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้แสดงผลการตรวจ Antigen test 

kit (ATK) ไม่เกิน 5 วัน ก่อนเข้าอาคารคณะมัณฑนศิลป์ อีกท้ังขอความร่วมมืองดการถอดหน้ากากอนามัย รวมถึงงด

การพูดคุยระหว่างอยู่ในอาคารคณะมัณฑนศิลป์ 

• วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
ภาควิชา รายงานตัว/ทดสอบทักษะ 

เวลา 08.30 น. 
สอบสัมภาษณ์ 

 

ออกแบบนิเทศศิลป์ (70 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 68 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 2 คน 

โครงการที่ 1 ห้องที่ 1 มศ.404 ช้ัน 4 วังท่าพระ กทม. 

(35 คน)  ล าดับที่ 1 - 35 

ห้องประชุมภาควิชา 

ออกแบบนิเทศศิลป์ ช้ัน 3 

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

โครงการที่ 1 (33 คน) ล าดับท่ี 36 – 68 

โครงการที่ 2 (2 คน) ล าดับท่ี 1 - 2 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (56 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 55 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 1 คน 

โครงการที่ 1 ห้องที่ 1 มศ.603 ช้ัน 6 วังท่าพระ กทม. 

 (30 คน) ล าดับท่ี 1 - 30 

ห้อง มศ.502 ช้ัน 5 

วังท่าพระ กทม. 

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

โครงการที่ 1 (25 คน) ล าดับท่ี 31 – 55 

โครงการที่ 2 (1 คน) ล าดับท่ี 1  

ประยุกตศิลปศึกษา (55 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 53 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 2 คน 

โครงการที่ 1 ห้องภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ช้ัน 5 

วังท่าพระ กทม. ห้องที่ 1 (14 คน) ล าดับที่ 1 - 14 

ห้องประชุมภาควิชา 

ประยุกตศิลปศึกษา ช้ัน 5 

วังท่าพระ กทม. โครงการที่ 1 ห้องภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ช้ัน 5 

วังท่าพระ กทม. ห้องที่ 2 (14 คน) ล าดับที่ 15 - 28 

โครงการที่ 1 ห้องภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ช้ัน 5 

วังท่าพระ กทม. ห้องที่ 3 (14 คน) ล าดับที่ 29 - 42 

โครงการที่ 1 – 2 ห้องที่ 4 มศ.505 ช้ัน 5 วังท่าพระ กทม. 

โครงการที่ 1 (11 คน) ล าดับท่ี 43 – 53 

โครงการที่ 2 (2 คน) ล าดับท่ี 1 - 2 

ศิลปะและการออกแบบ 
เคร่ืองเคลือบดินเผา (15 คน) 
โครงการที่ 1 จ านวน 15 คน 

โครงการที่ 1 ห้อง มศ.607 ช้ัน 6 วังท่าพระ กทม. 

(15 คน)  ล าดับที่ 1 – 15 

ห้อง มศ.601 ช้ัน 6 

วังท่าพระ กทม. 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม 
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• วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
ภาควิชา รายงานตัว/ทดสอบทักษะ 

เวลา 08.30 น. 
สอบสัมภาษณ์ 

 

ออกแบบภายใน (62 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 58 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 4 คน 

โครงการที่ 1 ห้องที่ 1 มศ.404 ช้ัน 4 วังท่าพระ กทม. 

(30 คน)  ล าดับที่ 1 - 30 

ห้องภาควิชาตกแต่งภายใน ช้ัน 4 

วังท่าพระ กทม. 

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

โครงการที่ 1 (28 คน) ล าดับท่ี 31 – 58 

โครงการที่ 2 (4 คน) ล าดับท่ี 1 - 4 

ออกแบบเคร่ืองประดับ (9 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 9 คน 

โครงการที่ 1 ห้อง มศ.607 ช้ัน 6 วังท่าพระ กทม. 

(9 คน)  ล าดับที่ 1 - 9 

ห้อง มศ.601 ช้ัน 6 

วังท่าพระ กทม. 

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (52 คน) 

โครงการที่ 1 จ านวน 51 คน 

โครงการที่ 2 จ านวน 1 คน 

โครงการที่ 1 ห้องที่ 1 มศ.603 ช้ัน 6 วังท่าพระ กทม. 

(30 คน)  ล าดับที่ 1 - 30 

ห้อง มศ.609 ช้ัน 6 

วังท่าพระ กทม. 

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

โครงการที่ 1 (21 คน) ล าดับท่ี 31 – 51 

โครงการที่ 2 (1 คน) ล าดับท่ี 1 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับการทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มผลงานมาให้พร้อม 
 

คณะอักษรศาสตร์ 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นักเรียนที ่มีรายชื ่อเป็นผู ้มีสิทธิิ์ สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ ่มไลน์ตาม QR Code           
ของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไม่เกินเวลา 16.00 น. หากเกินเวลา             
ที่ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

 

สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) 

 

2. นักเรียนที่ยืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์แล้ว ขอให้เปลี่ยนชื่อตนเองให้เป็น “เลขที่ผู้สมัครตามประกาศ” และตาม
ด้วยชื่อ ตัวอย่าง เช่น 6510100XXXX – บุรียา 
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3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ Smartphone หรือ iPad 
หรือ Tablet หรือ Notebook หรือ PC ที่มีกล้อง ไมค์ อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมและมีสัญญาณ Internet 

4. โปรแกรมท่ีใช้ในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คือ โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามามารถติดตั้ง
โปรแกรม หรือ Application ได้ตามความสะดวก 

5. ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ให้ทดลองการใช้งานโปรแกรม ZOOM กับบุคคลใกล้ชิดเพ่ือทดสอบความพร้อมของ
กล้องและหูฟัง  และการพูดสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ 

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

7. หากมีข้อส่งสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโดยตรงได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 034 – 256 – 709 หรือ 
Inbox เพจคณะอักษรศาสตร์ (www.facebook.com/arts.su) 

 
คณะวิทยาศาสตร์ 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  

สาขาวิชา วัน - เวลา สอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ เบอร์ติดต่อสาขาวิชา 
คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลนด์้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3cByBjM 
Meeting ID :  9492663 7301  
Passcode : 817656 

089 - 5226357 

ชีววิทยา เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลนด์้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3l2GNhp  
Meeting ID :  362 663 0223 
Passcode :  791278 

034 - 147027 

จุลชีววิทยา เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลนด์้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3nEqvwZ 
Meeting ID :  616 833 4054 

034 - 147019  
086 - 6439086 

วิทยาการข้อมูล เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลนด์้วยโปรแกรม ZOOM 
https://bit.ly/3CJalXz 
Meeting ID :  974 4063 8103 
Passcode :  dssutcas 1 

086 – 9877712 
086 - 4552388 

 

http://www.facebook.com/arts.su
https://bit.ly/3cByBjM
https://bit.ly/3l2GNhp
https://bit.ly/3nEqvwZ
https://bit.ly/3CJalXz
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น.  
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้  
1. เวลา 8.30 - 9.00 น.  รายงานตัว ประชุมผู ้ปกครองและผู้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ ZOOM ตาม

รายละเอียดดังนี้   

https://rb.gy/xd3q6w  

 Meeting ID : 941 7033 6931 

Passcode : 9999 

2. เวลา 9.00 - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา ผ่านระบบ ZOOM ตามรายละเอียดดังนี้ 

สาขาวิชา Link เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร https://rb.gy/gvydbc 

Meeting ID : 949 8924 5421 
Passcode : 444433 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ https://rb.gy/qn1fth 
Meeting ID : 944 9151 0119 
Passcode : 12345 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ https://rb.gy/mlsknk   
Meeting ID : 927 6220 4018 
Passcode : petro 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ https://rb.gy/eed0y0  
Meeting ID : 914 7438 1281 
Passcode : 252488 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล https://rb.gy/we49zw 
Meeting ID : 949 8157 7892 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  https://rb.gy/nnmv1z  
Meeting ID : 946 7573 0538 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

https://rb.gy/2cts1o 
Meeting ID : 953 6256 4668 
Passcode : 12345  

  

https://rb.gy/xd3q6w
https://rb.gy/mlsknk
https://rb.gy/eed0y0
https://rb.gy/nnmv1z
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สาขาวิชา Link เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  https://rb.gy/eed0y0 

Meeting ID : 914 7438 1281 
Passcode : 252488 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  https://rb.gy/3sgj7w 
Meeting ID : 912 7131 9167 
Passcode: nano 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ https://rb.gy/qn1fth 
Meeting ID : 944 9151 0119 
Passcode : 12345 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม https://rb.gy/we49zw 
Meeting ID : 949 8157 7892  

 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องอัพโหลดส่ง  (โปรดศึกษารายละเอียด) 
  ให้น าแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร ่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ ่งมีผล                   

การตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  โดย Download 

แบบรายงานตรวจส ุขภาพฯได้ท ี ่  https://admission.su.ac.th และอัพโหลดส่งที่  shorturl.at/eqM45 หรือ

https://forms.gle/V5J25 iea3h3nhxMx9  หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที ่ 27 พฤศจิกายน 2564         

ไม่เกิน 08.30 น. 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ที่จัดส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพมายังคณะฯ พร้อมกับแฟ้มผลงานแล้วไม่ต้องด าเนินการ

จัดส่งเพ่ิมเติม 

ส าหรับผู้ที่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อาจจะไม่สามารถเรียนในบางสาขาวิชาได้  
  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจตาบอดสีเพิ่มเติมโดยต้องมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวาง
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น  (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรม         

https://rb.gy/3sgj7w
https://rb.gy/qn1fth
https://rb.gy/we49zw
https://admission.su.ac.th/
https://forms.gle/V5J25iea3h3nhxMx9%20หรือ%20shorturl.at/eqM45
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อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ https://www.admission.su.ac.th และการตัดสิทธิ์กรณี
ตาบอดสีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสาขาวิชา  

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 
1. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์จะใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Online Meeting ผ่าน Computer Smartphone   

หรือ Tablet โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง และไมโครโฟน ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง 
2. สิ ่งที ่ต้องท าส าหรับผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM ส าหรับคอมพิวเตอร์ทั้ง

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์และแมคโอเอส ดาวน์โหลดโปรแกรมที ่ https://zoom.us/download ส าหรับ 
Smartphone หรือ Tablet ระบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดโปรแกรมที ่ play.google.com ส าหรับ 
iPhone iPad ดาวน์โหลดโปรแกรมท่ี apps.apple.com  

3. การเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ์ 
3.1) ให ้ผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบส ัมภาษณ์คล ิกเข ้าร ่วม ZOOM Cloud Online Meeting ตาม Link ที ่ ได ้ร ับก ่อน                

เวลา 10 นาที พร้อมกับ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport เพ่ือยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์ด้วย 
3.2) ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้และสถานที่           

สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็นจากกล้อง 
360 องศา 

3.3) คลิก Link เข้าห้องสัมภาษณ์หรือเข้าผ่าน Meeting ID และ Password ตามท่ีแจ้งไว้ข้างต้น 
3.4) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอการยอมรับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ผ่าน ZOOM Cloud Online Meeting 

จากผู้ช่วยปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเสียงและภาพตลอดเวลาที ่ถูก
สัมภาษณ์ด้วย  

4. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสอบสัมภาษณ์ 
4.1) ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงล าพัง ไม่มีบุคคลอื่นรบกวน 
4.2) เอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ได้คือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport 

หรือเอกสารเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้น 
4.3) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สวมใส่ชุดนักเรียนวันสอบสัมภาษณ์ 
4.4) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการ

สอบสัมภาษณ์ 
  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติตาม             
ที่ก าหนด หรือใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทันที ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 

https://www.admission.su.ac.th/
https://zoom.us/download


- 9 -  
 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564  
เวลาสอบ : 09.00 – 16.30 น.  
รูปแบบการสอบ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าห้อง
สัมภาษณ์ตามท่ีคณะฯ วิชาก าหนด ดังนี้  
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต : การทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี และสอบสัมภาษณ์  

วิชาเอก ZOOM Meeting ID 
วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 990 6087 2719 

วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 991 0324 4910 
วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 936 8854 6116 

วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ 923 9432 6736 

วิชาเอกละครเพลง 993 4041 8136 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง : การสอบสัมภาษณ์ร่วมกับผู้ปกครอง 

วิชาเอก ZOOM Meeting ID 
วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 993 4041 8136 

วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล 
และอินฟลูเอนเซอร์ 

993 4041 8136 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 

• วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

• วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 

 - วิชาเอกออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน 
 - วิชาเอกออกแบบแอนิเมชัน 
 - วิชาเอกออกแบบเกม 

เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.00 น. เป็นต้นไป   
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. คณะจะส่ง E-mail แจ้งรายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ Link ของโปรแกรม ZOOM ไปยังที่อยู่           

E-mail ที่ผู ้สมัครกรอกไว้ในระบบการรับสมัคร (www.admission.su.ac.th) ภายในวันพฤหัสบดีที ่ 25 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ภายในเวลา 20.00 น.)  

2. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-mail ภายในวันและเวลาตามที่แจ้งไว้ในข้อ 1 ให้ผู้สมัครติดต่อคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่ง E-mail ไปที่ soomthong_n@silpakorn.edu ภายในวันศุกร์

ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ภายในเวลา 16.00 น.) หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลและไม่ได้แจ้งมายังภายในวัน

เวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ : ขอให้ผู้สมัครแจ้ง ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบสมัคร หลักสูตร/สาขาที่สมัคร เพ่ือความรวดเร็วในการ

ตรวจสอบ  

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม ZOOM ผ่าน Link ที่ได้รับ ตามวันและ

เวลาที่คณะฯ ก าหนด ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตั้งโปรแกรม ZOOM ทดสอบและตรวจสอบระบบ

เสียงและภาพให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวด้วยการแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ 

หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษา ที่มี ชื่อ - นามสกุล และรูปถ่ายของผู้สมัครชัดเจนบนบัตร ก่อนเริ่มการสอบ

สัมภาษณ์ 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการสอบสัมภาษณ์ 

    เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศและ

รายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน E-mail ที่จะได้รับในภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หากผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าว ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปโดยปริยาย 
 

คณะวิชา/หลักสูตร/สาขาวิชาใดที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565                         
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงท่ี 1 ได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ทาง www.admission.su.ac.th   
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ประธานกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือก 

http://www.admission.su.ac.th/
mailto:soomthong_n@silpakorn.edu
http://www.admission.su.ac.th/
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000182 น.ส. ธนพร หวามา สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

2 65101000499 นาย รัฐเศรษฐ์ มงคลรัตนาสิทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

3 65101000676 น.ส. ศศิภัสสร เอกวานิช ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

4 65101000677 น.ส. ดามิยาร์ เบนอารีย์ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

5 65101000735 น.ส. ปัณพร อินทนนท์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 65101000766 น.ส. พิรญาณ์ เดชมงคลวัฒนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

7 65101000794 น.ส. กัญญาภัค ขวัญสกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

8 65101000805 นาย ศรัญ ศรีศักด์ิศิลป์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

9 65101000821 น.ส. สุพีญา สุรเนตร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

10 65101000836 น.ส. อาทิมา นิตยสกุล มัธยมตากสินระยอง ระยอง

11 65101000844 น.ส. บุณยวีร์ สุขจิตต์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

12 65101000862 น.ส. ขวัญข้าว มาลี เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

13 65101001005 น.ส. ประภัสสร ชินภาสน์ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

14 65101001067 น.ส. ศรัญญา เพียซ้าย เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร นครราชสีมา

15 65101001091 น.ส. ฐาณิดา กุลสิน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

16 65101001177 นาย วีรภัทร มัตโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี

17 65101001209 น.ส. ณัฐกานต์ กล้าหาญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

18 65101001211 นาย มงคล คงสังข์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

19 65101001418 น.ส. ณัฏฐณิชา ขึงสันเทียะ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

20 65101001471 น.ส. แพรวา อินทกรอุดม สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

21 65101001544 น.ส. สุพรรณษา แผ่นผา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

22 65101001550 น.ส. จิณณะ สุขลักษณ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

23 65101001576 น.ส. รวิสรา ขาวแก้ว วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

24 65101001732 น.ส. แพรวา จียาศักด์ิ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

25 65101001753 นาย สาโรจน์ แซ่เห้อ เทศบาล 5 เด่นห้า เชียงราย

26 65101001760 นาย ชยพัทธ์ ปัทมารัตน์ สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

27 65101001878 นาย ธนวัต อุดม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

28 65101002090 นาย สรศักด์ิ ค าภู หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

29 65101002172 นาย หัสกรณ์ ศรีใหม่ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรมไทย (5 ปี)

ช่ือ - นำมสกุล
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โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000009 น.ส. ชญาภรณ์ ชาติไทย ปากเกร็ด นนทบุรี

2 65101000057 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ใจกล้า ปากเกร็ด นนทบุรี

3 65101000093 น.ส. ณัฏฐณิชา ลิปตวัฒนกุล สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

4 65101000138 น.ส. น ้าฟ้า สินธพอาชากุล วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล เชียงใหม่

5 65101000169 น.ส. รินรดา เสืออ่ิม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

6 65101000210 น.ส. ญาดา ไชยสุวรรณากรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

7 65101000231 น.ส. บุญธิญา โบสุวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

8 65101000308 น.ส. ชณัฏทิพย์ เสมารัมย์ ชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบ ารุง ปทุมธานี

9 65101000332 น.ส. เบญจมาภรณ์ บุญหว่าน สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

10 65101000346 นาย พัสกร ประเสริฐสมสุข กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

11 65101000390 นาย ปภังกร เจียรผาสุข หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

12 65101000392 น.ส. นิตา ศิริธีราลักษณ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

13 65101000429 น.ส. วรรณพร สร้อยฉิม โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

14 65101000432 น.ส. สัตยารัตน์ สัตยรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

15 65101000462 น.ส. พรพิชชา ชินตระกูลรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

16 65101000525 น.ส. ชนาธิป ติดต่อ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

17 65101000592 น.ส. สุธาทิพย์ รอดน้อย พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

18 65101000630 น.ส. แพรวา หะหวัง คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา

19 65101000719 นาย ปัณณธร อนันตพฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

20 65101000724 น.ส. พัชรดา พันธิตพงษ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

21 65101000725 น.ส. พิรัลรัตน์ วิริยะเกรียง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

22 65101000833 น.ส. ปัณฑรีย์ คชประภา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

23 65101000835 น.ส. พิมพ์พิศา รอดมายุ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

24 65101000840 น.ส. สมิตานันท์ ชุนสอาด โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

25 65101000892 น.ส. ธัญชนก ธรรมกิจโกศล อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

26 65101000985 น.ส. ภรณ์นภัส ศรีสง่า เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

27 65101000988 นาย ธีร์ พ่ึงชาญชัยกุล รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

28 65101000995 น.ส. วรัญญา อัปมะโน เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

คณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 65101001073 นาย ปภังกร สิงห์กล่ิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

30 65101001105 น.ส. ธัญรัตน์ คฤหวาณิช โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

31 65101001110 น.ส. ณัชมน วัฒนาพงษากุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

32 65101001126 น.ส. ปาณิศรา ชวาลตันพิพัทธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

33 65101001155 นาย ภูบดี พัฒนากิตติกุล อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

34 65101001173 น.ส. อติกานต์ แพรขาว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

35 65101001202 น.ส. ฉัตราภรณ์ โพธ์ิอ่อง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

36 65101001246 น.ส. ชุติภา คุ้มวงศ์ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

37 65101001267 นาย ภุดิท ทัฬห์พิชญกุล กศน.เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

38 65101001268 น.ส. ภัทรี ทองเงิน ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

39 65101001305 น.ส. ณัฐณิชา ชวศุภกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

40 65101001320 น.ส. อาทิตยา ตุลารัตน์เรืองนาม ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

41 65101001326 น.ส. ภัทรมน คชภักดี อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

42 65101001343 นาย กิติภูมิ เจียรนัย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

43 65101001425 น.ส. กุลธิดา สีหาชารี ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

44 65101001467 น.ส. ภัทรนันท์ ผาก าเหนิด มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

45 65101001501 นาย ณพพล กล่ินระคนธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

46 65101001568 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ตรีวรรักษ์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

47 65101001581 น.ส. มุขริณ ศรีสว่าง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

48 65101001651 น.ส. อริสรา ประทุมทาน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

49 65101001727 น.ส. ณัฐณิชา เนรัญชร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

50 65101001910 น.ส. เปมิกา แสงมณี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

51 65101001951 น.ส. ณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

52 65101002009 น.ส. ลัญตา ทศชนะ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

53 65101002087 น.ส. อลิศรา เศรษฐธัญกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

54 65101002142 นาย ศุภกร ไสยวุฒิ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

55 65101002157 น.ส. สิปาง วรรธนะวาณิชกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

56 65101002160 น.ส. ภัทรภร ประจิตร์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

57 65101002161 น.ส. พนิสร มีช่ืน สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

58 65101002181 น.ส. วศิกานต์ วงศ์ก าภู สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000065 นาย ณัฐดนัย ประมูลศิลป์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

2 65101000094 น.ส. อมลาลักษณ์ วงศ์สุกรรม จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

3 65101000104 น.ส. สุญาณี เทพกันไชย สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

4 65101000156 น.ส. จิณณณัฏฐ์ น้าประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

5 65101000162 น.ส. ญาณิศา ทองพูนกิจ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

6 65101000206 น.ส. ศุภากร ตราชัย สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

7 65101000215 น.ส. นันทรัตน์ บุญน า ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

8 65101000297 น.ส. พิมพ์พิศุทธ์ิ สังข์แก้ว ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

9 65101000336 น.ส. พิมพ์พิชชา หฤษฎ์วงศ์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 65101000357 น.ส. ณิชา จึงรุ่งเรืองถาวร เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

11 65101000435 น.ส. สัตยาณี สัตยรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

12 65101000444 น.ส. นันท์นภัส ดวงทิพย์เทวา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

13 65101000465 น.ส. ปาณิสรา วิจารณ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

14 65101000468 น.ส. ปราชญา ชมช่ืน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

15 65101000472 น.ส. มุนินทร์ สันติจิตรุ่งเรือง สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

16 65101000473 นาย ณัฐธพงษ์ ทรัพย์ทญานน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

17 65101000475 น.ส. พริมา วิเศษศักด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

18 65101000476 น.ส. อัญชิษฐาพร ศิลปพิบูลย์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

19 65101000511 น.ส. อภิษฎา เอ้ืออารักษ์ สตรีศรีน่าน น่าน

20 65101000530 น.ส. นีรนารา พงษ์สวัสด์ิ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

21 65101000599 น.ส. พิณชนก แก้วอัมพร ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

22 65101000625 น.ส. ชิดชนก ชวนากรรัตน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

23 65101000631 น.ส. ศริยาพร ข าประถม ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

24 65101000658 น.ส. วรรณพร ครองข้าวนาสาร พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

25 65101000715 น.ส. ภูษณิศา จิตติเรืองเกียรติ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

26 65101000741 น.ส. สายหมอก สินแท้ พระหฤทัย เชียงใหม่

27 65101000763 น.ส. ปราณ เกตุมาลา ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ชลบุรี

28 65101000769 นาย เอกพัชร พิมพ์เสนา พะเยาพิทยาคม พะเยา

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 65101000846 น.ส. ฟ้าใส พีรวรสกุล วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

30 65101000848 น.ส. มนภัส เอ่ียมอุดมกาล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

31 65101000888 น.ส. พิมพ์ มงคลเจริญโชค เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

32 65101000948 น.ส. ดาริน พงศ์เจตน์พงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

33 65101000956 นาย กิตติภูมิ แซ่หลี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

34 65101000980 น.ส. ชญาภา ศิลาวัชนาไนย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

35 65101000981 น.ส. แววปราชญ์ เจนไธสง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

36 65101001047 น.ส. จิตตานันท์ิ พิทักษ์วีรกุล ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต

37 65101001051 น.ส. พิมพ์มาดา สุยะเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

38 65101001142 น.ส. ณัฐนิชา เนียมหลาง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

39 65101001228 น.ส. ศุภิสรา พิสิฏฐพันธ์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

40 65101001252 น.ส. โสมวิสา อชิรเวโรจน์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

41 65101001256 น.ส. ชิตาภา กิตอ านวยพงษ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

42 65101001391 น.ส. นภัส สิงห์สร้อย ระยองวิทยาคม ระยอง

43 65101001412 น.ส. ปัญญาพร ศิริบุรม บางบัวทอง นนทบุรี

44 65101001438 น.ส. ปุณณภา พุ่มชาวสวน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

45 65101001584 น.ส. นันท์นภัส กษิดิศกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

46 65101001585 น.ส. ศุภนุช ศรีฟ้า ชลประทานวิทยา นนทบุรี

47 65101001636 นาย เลิศวรรธน์ วิริยเสนกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

48 65101001664 น.ส. ลภัสรดา ปรัชญาทวีสุข ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

49 65101001685 นาย ตุลยวัต นพวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต

50 65101001728 น.ส. ชนัญชิดา บุญเต้ีย อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

51 65101001729 น.ส. ณฐพร เอ้ืออาภรณ์ นานาชาติเทร็ลล์ กรุงเทพมหานคร

52 65101001746 นาย ภานุพล แสนท าพล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

53 65101001890 น.ส. กวิสรา บุญทวี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

54 65101001976 น.ส. พิมพ์มาดา มากมี ชุมแพศึกษา ขอนแก่น

55 65101002002 น.ส. สปันงา แสงศรี ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

56 65101002015 น.ส. พัชยา อินวัฒนสุข สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

57 65101002023 น.ส. เจด้า แสวงผล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

58 65101002069 นาย ธนพร พิจารณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

59 65101002099 นาย ธั ลดล  สุขรักษา ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

60 65101002108 น.ส. กานต์สิรี กาญจนกิจ เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร

61 65101002110 น.ส. รัตนาภรณ์ เลาหปราสาท วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

62 65101002112 นาย ธนาคม มงคลศุภอัศว์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

63 65101002124 น.ส. เอกนรี ภูกองชนะ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

64 65101002151 น.ส. อิงฟ้า ชยะสุนทร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

65 65101002216 นาย โสฬส เก่งระดมกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

66 65101002266 น.ส. ธัญชนก สุเมธาวัฒนะ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

67 65101002295 น.ส. ศศิพิมพ์ ผ่องข า สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

68 65101002313 น.ส. ปาณิสรา ยอดย่ิงวิทยา ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000051 นาย สรัช ขุนทอง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

2 65101000186 น.ส. ปภานันนรี ยายี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

3 65101000187 น.ส. จิรัฏฐ์พา ท้วมรุ่งโรจน์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

4 65101000188 นาย ชญานนท์ ล้อเจริญ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

5 65101000202 น.ส. บุญญาภา บุญรักษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

6 65101000260 น.ส. ปารณีย์ มณีนุ่ม ชลกันยานุกูล ชลบุรี

7 65101000280 น.ส. ทิภาภรณ์ อ ่าแก้ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

8 65101000290 น.ส. นววรรณ ธีรนิติพันธ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

9 65101000302 น.ส. ณัชชา ไชยาค า นาหลวง กรุงเทพมหานคร

10 65101000413 นาย พิศิษฏ์ คงสีจันทร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

11 65101000464 นาย ปัณณวัฒน์ พงศาธีราพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

12 65101000598 น.ส. ชัญญานุช วิเทศพงษ์ ปัญโญทัย กรุงเทพมหานคร

13 65101000628 น.ส. กุลฑีรา ศีลาเจริญ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี

14 65101000651 น.ส. พรชนก ชัยชนะ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

15 65101000652 นาย นิสสรณ์ สุวานิช สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

16 65101000654 น.ส. พัฒน์นรี ธีระเสถียร เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

17 65101000717 นาย พิชญุตม์ แจ้งใจ เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

18 65101000734 นาย วชิรวิทย์ เมืองประชา เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

19 65101000842 นาย จิรกิตต์ พงศ์พิศิษฎ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

20 65101000845 น.ส. โสภารัก ค าลือ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์



- 17 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

21 65101000902 นาย ติณณภพ นาคสมพันธ์ุ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

22 65101000937 น.ส. พรรณลดา ทองประกาศิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

23 65101001042 นาย สรวิชญ์ สิริรัตติกาล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

24 65101001043 น.ส. สิริกัลยา ภู่แก้วเผือก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

25 65101001088 นาย วีระพัฒน์ ต้ังจิตสมคิด สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

26 65101001258 น.ส. สิริภากรณ์ ทองลือ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร

27 65101001262 น.ส. ศริสา ว่องสันตติวานิช เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร

28 65101001318 นาย ศุภเดช เอ่ียมอ่ิม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

29 65101001430 น.ส. สุชัญญา ราชิวงศ์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

30 65101001434 น.ส. ณัชชญาดา อัถประเสริฐกุล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

31 65101001461 นาย ชยานันต์ ชีวะไพบูลย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

32 65101001484 น.ส. ธนาภา วงเวียน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

33 65101001577 นาย ธนวัฒน์ พรมโต โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

34 65101001579 น.ส. อุษณกร ศศิอังกูร ธิดานุเคราะห์ สงขลา

35 65101001691 น.ส. พัณณิตา พรมมิกุล อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

36 65101001738 น.ส. ภัทรชดาภา เคียนทอง เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

37 65101001811 นาย ประกาศิต ไชยรักษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

38 65101001812 นาย วงศธร แซ่เจ็ง รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

39 65101001825 น.ส. บุญรักษา จันทร์ทองพูน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

40 65101001887 น.ส. กัลปังหา บุตรรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

41 65101001942 นาย ณัฐพล ศีติสาร ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

42 65101002039 น.ส. นภสร สุนทรชาติ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

43 65101002047 นาย โชติภณ นิลทร โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

44 65101002055 น.ส. กันต์กนิษฐ์ คงประจักษ์ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

45 65101002113 น.ส. สิรินยา รุ่งเรือง วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์

46 65101002128 น.ส. พรไพลิน บุญทาบทอง มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

47 65101002174 น.ส. ศรัณย์พร กล่ินรัตน์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

48 65101002175 น.ส. นนลนีย์ รัตนโมลีพร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

49 65101002215 น.ส. ธนภรณ์ พลอยธนโชติ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

50 65101002219 นาย จิรคณุตม์ ปล่ังกมล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

51 65101002324 น.ส. จิดาภา เพชรมุณี ธิดานุเคราะห์ สงขลา

52 65101002338 น.ส. ร าไพพรรณ ศักด์ิธนวัฒน์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - นามสกุล



- 18 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

53 65101002351 นาย พลัฏฐ์ ซ่ือสัตย์สกุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

54 65101002366 นาย ธนกฤต วัชโรบล หอวัง กรุงเทพมหานคร

55 65101002407 น.ส. ฌานิดา ธรรมวงศ์ผล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000035 น.ส. ศิริวิมล ผิวช่อง วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

2 65101000042 นาย อรรถวุฒิ จันทะขิน วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

3 65101000064 น.ส. กมนภรณ์ เลาหะจินดา วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

4 65101000133 น.ส. ณัฐธยาน์ งามกิจวรสิน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

5 65101000238 น.ส. ภัสสรา วิชยกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สุโขทัย

6 65101000283 น.ส. ณัฐกานต์ เขจรวงษ์ สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธ์ุ

7 65101000311 น.ส. ณิชา วงศ์วอนแสง ไตรพัฒน์ ปทุมธานี

8 65101000521 น.ส. อัญญา ปกมนตรี วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9 65101000531 น.ส. ญาณิดา ศุภสินสาธิต อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

10 65101000559 น.ส. ชนิดา เปล่ียนทัพ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

11 65101000588 น.ส. ดมิษา ช่วงรังษี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ

การศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ชลบุรี

12 65101000612 น.ส. แพรวา วัฒนเมธากุล สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

13 65101000667 น.ส. อาทิตยา ศาลางาม ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

14 65101000723 นาย ปพน ตันติประภาส รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

15 65101000810 น.ส. ณัฐชญาพร อ่อนประชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

16 65101000854 น.ส. พิศุทธิกมล กงนรินทร์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

17 65101000870 น.ส. ปวริศา พิมพ์ทอง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

18 65101000914 นาย ภูวนนท์ ถนอมงาม วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

19 65101000942 น.ส. พนัชกร ช่างการ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

20 65101000943 นาย พวัสส์ เรืองวิภาพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

21 65101000998 น.ส. พิชชาภา วรกุลชัย รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

22 65101001107 นาย ภูวิศ ย่ิงมาก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

23 65101001111 น.ส. ณัฐชา ภัทรวโรดม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

24 65101001121 นาย พายุ สุขกล่ิน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

25 65101001136 นาย ธนภัทร วงศ์สุริยา วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

26 65101001306 น.ส. ภิงสภัค โพธ์ิภู่ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ช่ือ - นามสกุล



- 19 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

27 65101001308 นาย ลัดฟ้า โภควนิช รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

28 65101001312 นาย ธีธัช เนตรทอง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

29 65101001324 น.ส. ศรัณย์พร แสงดี นารีวิทยา ราชบุรี

30 65101001362 น.ส. ณัชชา นาคสุข เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

31 65101001368 น.ส. ชลมาศ มังกรแก้ว ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

32 65101001416 น.ส. ฐานิตา สินเสน่ห์ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา

33 65101001421 น.ส. ชลธิชา พุฒิมณี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

34 65101001431 นาย ฐัท ภิญโญสรรพ กิจ  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

35 65101001531 น.ส. กรภัทร์ จันทร์คุ้มวงศ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

36 65101001557 นาย วรพล กุศลสนอง พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

37 65101001566 น.ส. ปภาวรินท์ สุริยอัมพร สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร

38 65101001601 น.ส. มนัสนันท์ จรัสด ารงค์วัฒน์ พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร

39 65101001634 นาย ปัถย์ บุญทองใหม่ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

40 65101001653 น.ส. ลักษิกา สันสถิตย์ สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

41 65101001702 น.ส. เอมมีล่ี เพียร สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

42 65101001716 นาย อธิบดี สุภากุล เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี

43 65101001814 น.ส. ปทิตตา นิเวศน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

44 65101001826 นาย เจษฎากร ธรรมสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย

45 65101001867 น.ส. กวิตา ดิษสูงเนิน วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

46 65101001913 นาย ชานล คล่ีสุนทร อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

47 65101001939 น.ส. พัชร ค านวณ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

48 65101001996 นาย ศิรธันย์ จันทร์เรือง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

49 65101002057 น.ส. สุนิตา สีสัน วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

50 65101002149 น.ส. วารุณี ราชชมภู สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

51 65101002159 น.ส. เมษิยาณี แสงวิจิตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

52 65101002347 น.ส. รติมา ตุงคะมาลี วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

53 65101002368 นาย รัญชน์ วิวิธวรรธ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000028 น.ส. ศรุดา ปานยัง ราชินี กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา

ช่ือ - นามสกุล



- 20 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 65101000061 น.ส. จรีณา ด้วงสัมรวย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 65101000092 น.ส. พรรักษา ศักดาเดช วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

4 65101000190 น.ส. เปมิกา ลัทธยาพร กศน.เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

5 65101000305 น.ส. วราลี ประธานราษฎร์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

6 65101000408 นาย ปรวีร์ เรียนจันทร์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

7 65101000450 นาย ธนารักษ์ โอษฐ์ศิริยานนท์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

8 65101000879 น.ส. ธัญภรณ์ บัวเกิด รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

9 65101001240 น.ส. อารียา ประดับศรี วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

10 65101001313 น.ส. ชโยชา ตูนา เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

11 65101001630 น.ส. วิลาวัณย์ แจ้งอ่ิม คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท

12 65101001881 น.ส. กุลธิดา อินธิแสน เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

13 65101002046 น.ส. พิมพ์ทอง ช่วยเกิด สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

14 65101002130 นาย วิมุต กุณโฮง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

15 65101002302 น.ส. ภัณฑิรา โรจนวนิช นานาชาติเอกมัย กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000068 น.ส. ภัทรพร อินทร์แก้ว วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 65101000095 น.ส. กาญจนา เสมรบุณย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

3 65101000447 น.ส. อริสา แสงแก้ว สตรีพัทลุง พัทลุง

4 65101000566 นาย ปาณัท นิติไกรนนท์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

5 65101000700 น.ส. ปัณชญา ถนอมตน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

6 65101001094 นาย ณกรณ์ มะลูลีม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

7 65101001127 น.ส. โชติกา อุฬุทีตะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

8 65101001311 น.ส. ชิสา เกิดศิริ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร

9 65101001458 น.ส. ณัฐรดา นพรัตน์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000136 นาย ธนภูมิ ตุ้มนิลกาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

2 65101000253 นาย บุณยภู ศรีรังไพโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

3 65101000338 นาย อภิวัฒน์ สิทธิใหญ่ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

4 65101000385 น.ส. ชาลิสา สวัสดิสิงห์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 65101000410 น.ส. ธันยมัย ฟองเขียว ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

6 65101000448 นาย ชวินธร ลี อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

7 65101000617 น.ส. อัญจิดา มุ่งผลดี บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง

8 65101000647 น.ส. พัทธนันท์ ฉวีนิล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

9 65101000693 นาย พีรภัทร เบญจวิไลลักษณ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

10 65101000714 น.ส. ทักษพร รัตนคช โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

11 65101000759 น.ส. วรพรรณ สวัสด์ิทัส ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

12 65101000863 น.ส. ภัคฑีรา บุญฑีย์กุล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

13 65101000903 น.ส. กัญณัฏฐ์ ชัยชุติมานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

14 65101000947 นาย ศรัณญ์ สิทธิมงคล กศน.แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

15 65101000972 น.ส. ลลดา ไตรสินธ์ุ อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร

16 65101000992 น.ส. ศุภพิชฐ์ เธียรกมลศุภโชติ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

17 65101001030 น.ส. คัทรียาฑ์ บาวเวนส์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

18 65101001065 นาย ธนวัฒน์ ช่อเพ็ชร พัทลุง พัทลุง

19 65101001178 น.ส. พิริยาภรณ์ บุญช่วยชู ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

20 65101001181 น.ส. ภัสสร วัฒนนุกูล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

21 65101001191 น.ส. ฉัตราวีร์ แสงฉาย อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

22 65101001198 น.ส. วรฤทัย มีแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

23 65101001251 น.ส. กัญญาวีร์ มีสุวรรณ อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

24 65101001255 น.ส. สุดาวดี คนศิลป์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

25 65101001294 น.ส. ปวณรี สุขสว่าง พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

26 65101001310 นาย รัฐนันท์ เหลืองชัยพร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

27 65101001315 น.ส. พลอยนับพัน ขันทอง สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

28 65101001390 น.ส. พนิดา ชุนรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา

29 65101001452 น.ส. เนติมา ไชยมุสิก สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

30 65101001455 น.ส. ธันยมัย ขนอม สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

31 65101001469 น.ส. ฐิตาภา หุตะปานนท์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

32 65101001518 น.ส. ชลิตา เน่ืองกล่ิน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

33 65101001521 น.ส. พันธิตรา มงคล บ้านหลวง น่าน

34 65101001570 น.ส. นิชาภัทธ โพธ์ิเงิน สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

35 65101001688 น.ส. ณัฐณิชา ไวทยะวิจิตร ราชินี กรุงเทพมหานคร

36 65101001749 น.ส. ภัณฑิรา ศิริคุรุรัตน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

37 65101001877 นาย เตชินท์ เลิศมชัยมงคล อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

38 65101002008 น.ส. ณัชชา ช่ืนสุข มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

39 65101002079 น.ส. ณฤดี ต้ังจิตเมตต์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

40 65101002100 น.ส. อาทิตยา ลบลาย สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

41 65101002201 นาย ศุภกร เฉลิมสุขศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

42 65101002205 น.ส. ชัญญานาฏ วิริยางกูรภาพ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

43 65101002222 น.ส. กฤติยาวดี อินละพัด อัสสัมชัญระยอง ระยอง

44 65101002239 น.ส. วรินร าไพ ตรีเพ็ชรชูพร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

45 65101002247 น.ส. พุทธรักษา เชิงพนม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

46 65101002279 นาย รัชพล สุวรรณรัตน์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

47 65101002285 น.ส. ลลิดา จูงศิริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

48 65101002312 น.ส. เดือนเต็มดวง กรรณสูต สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

49 65101002373 น.ส. สุชญา ไชยผล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

50 65101002377 น.ส. ณภควา จันทร์คง สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

51 65101002386 น.ส. จีรนันท์ บุญไกรสิทธ์ิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000096 น.ส. ธนัญธร ขนอนเวช สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 65101000199 น.ส. แพรธาร ไชยพล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

3 65101000269 นาย นราวิชญ์ เกิดดอนแฝก สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

4 65101000639 น.ส. นงนภัส เเต่งเติมพัน สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000252 น.ส. พัชรมณฑ์ ศรีแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 65101000268 น.ส. พัทธ์ธีรา เมฆสุข สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000208 น.ส. พิมพ์มาดา อุไรรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000099 น.ส. พิชชานันท์ ประเสริฐศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

2 65101000105 น.ส. ธัญวรัตม์ เพชรเกล้ียง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000128 น.ส. ธัญญานุช บุญอยู่ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000013 น.ส. เขมิกา วิรุณพันธ์ วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

2 65101000193 นาย ปณิธาน บุญเรือง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

3 65101000773 น.ส. ขวัญจิรา จินดารัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

4 65101000859 น.ส. ศิริขวัญ โกสุม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

5 65101000886 น.ส. ธัญญรัตน์ ก าเนิดคุณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 65101001334 นาย ธนภัทร แช่มช้อย กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

7 65101001968 นาย นันทศัย ศิลปะ เชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้อง อนุสรณ์ ภูเก็ต

โครงการความถนัดด้านภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000021 น.ส. ศศิกานต์ เช้ือดี อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี

2 65101000039 น.ส. ชุติวรรณ พลสมสาย ห้วยยอด ตรัง

3 65101000075 นาย ชวัลวิทย์ ช่ืนสมบัติ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

4 65101000120 นาย มินทดา บุญยศ ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

5 65101000185 น.ส. กนกดารินทร์ หนูคง จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

6 65101000209 น.ส. มุฑิตา ปัญญาเหลือ สิรินธร สุรินทร์

7 65101000229 น.ส. สกลสุภา อัตถโกวิทย์วงศ์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

8 65101000233 น.ส. ธัญพิชชา แก้วเพ็ง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

9 65101000317 น.ส. ชตวรรณ พรหมเรืองโชติ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

10 65101000337 น.ส. ลักษิก์กานต์ ด่านพิธพร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

11 65101000425 น.ส. จิดาภา พยุงกิจ ชลประทานวิทยา นนทบุรี

12 65101000494 น.ส. ฉฏาธร ชาลีกร สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

13 65101000747 น.ส. อภิษฎา พรหมวิเศษ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

14 65101000975 นาย แสงตะวัน แก้วงาม พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

15 65101001028 น.ส. บัณฑิตา คูประชามิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

16 65101001062 นาย ธนภัทร ชมชิต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

คณะอักษรศาสตร์ 
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

17 65101001168 น.ส. ณัฐณิชา แสงทอง พัทลุง พัทลุง

18 65101001396 น.ส. บัณฑิตา ส าเร็จสุข สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

19 65101001483 นาย วศินภัทรช์ หนูพินิจ เทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง

20 65101001575 น.ส. ณัฐชยา พรมมา เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก

21 65101001794 น.ส. สุชัญญา นิลยา ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

22 65101001957 น.ส. ญาณิศา จิวสืบพงษ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

23 65101002187 น.ส. กนกพร แซ่ฉ่ัว ราชินีบูรณะ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล



- 26 -

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000680 น.ส. พรนภัส เเซ่ตัน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

2 65101000841 น.ส. ปัญฑิตา ปานสังข์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

3 65101001162 นาย สิปปภาส จินต์จันทรวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000122 น.ส. บุญรัศมี แสนสวัสด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

2 65101000365 น.ส. พัชราภา ทองชะฎา ปะทิววิทยา ชุมพร

3 65101000513 น.ส. ณิชชารีย์ จันทร์ทองอิน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

4 65101000729 น.ส. จณิชญ์ตา สุขราช นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

5 65101002370 น.ส. ศิรดา ชาน้อย รัตนบุรี สุรินทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000015 น.ส. กันยารัตน์ แป๊ะวัฒนา กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

2 65101000386 น.ส. จันทรา ละมัย ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม กาญจนบุรี

3 65101000406 น.ส. กมลฉัตร สุพรรณนอก พนมเบญจา กระบ่ี

4 65101000458 น.ส. ศศิวิมล รวมแสง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

5 65101000516 น.ส. รักษิณา เสือกล่ิน กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

6 65101000682 น.ส. ศุภิสร วสุฉัตรแก้ว อู่ทอง สุพรรณบุรี

7 65101000806 นาย สุพพัต เนตรใหญ่ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

8 65101000811 น.ส. วรวลัญช์ ปริญานุภาพ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

9 65101000858 น.ส. ปิยะดา ดีจรูญ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

10 65101000894 น.ส. หฤทัย โกวิทาธร ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม กาญจนบุรี

11 65101001122 น.ส. ศุจิภา เตชะวีรภัทร อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

12 65101001152 น.ส. นพัสพร จันทร์รุจิวิกร สตรีนนทบุรี นนทบุรี

13 65101001157 น.ส. จุรีรัตน์ ใจชูพันธ์ มัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี

14 65101001289 น.ส. พิมญาดา ยูรประถม หอวัง กรุงเทพมหานคร

15 65101001386 น.ส. อรชพร จิตค ้าคูณ อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล

คณะวิทยาศาสตร์ 

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 27 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 65101001408 น.ส. จินต์จุฑา สุนศุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

17 65101001454 นาย ศุภสิน พัฒพันธ์ุ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ ฉะเชิงเทรา

18 65101001481 น.ส. ณัฐธยาน์ สุขสดเขียว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

19 65101001516 นาย กฤต ประทีปสุวรรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

20 65101001594 น.ส. เบญญทิพย์ อาษานอก ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

21 65101001889 น.ส. นลินี สุขสวัสด์ิ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

22 65101002119 นาย วิธาน จงงดงาม หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000032 นาย เขมปัฐม์ เเจ่มเเจ้ง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

2 65101000554 น.ส. ธนัชพรรณ พรมทองดี พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี

3 65101000619 น.ส. กัญญาณัฐ อ่อนสา นารีวิทยา ราชบุรี

4 65101000701 น.ส. พิมพ์ลภัส มะลิวัลย์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

5 65101000793 นาย ธนาพล ปิยะณัตด์ิพูล อัสสัมชัญระยอง ระยอง

6 65101000860 น.ส. ชนิดา บุญด้วยลาน พัฒนานิคม ลพบุรี

7 65101001000 น.ส. มินตรา ฉ่ัวสมบูรณ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

8 65101001139 น.ส. นภัสนันท์ ดิลกพัฒน์พงศา สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

9 65101001248 น.ส. ลลิตา แม้นมาลัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

10 65101001384 น.ส. นารีรัตน์ กิจเจริญ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

11 65101001537 น.ส. ฉัตรสุดา ปัญญานุวัฒน์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

12 65101001574 น.ส. ชลิตา จันทรัตน์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

13 65101001803 น.ส. มลสวย ต้ังสมบัติรัศมี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

14 65101001882 น.ส. อรณิชา จันทร์เพ็ง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

15 65101002135 น.ส. พิชชาพร พรรณรายน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000117 น.ส. นัฐจรี โคตรนาวัง นักบุญเปโตร นครปฐม

2 65101000237 น.ส. ปุณยนุช น่วมสวัสด์ิ นักบุญเปโตร นครปฐม

3 65101000586 นาย ธีรพัฒน์ เทพทิพย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

4 65101000655 น.ส. ณัฐวดี ผิวดี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 28 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

5 65101001004 น.ส. พรรณรมน เอกรัตนเวศน์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

6 65101001185 น.ส. สิริกร คล้ายทอง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

7 65101001608 น.ส. ปณิดา ด ารงวาจาสัตย์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

8 65101001633 น.ส. ณัฎฐณิชา ชูนินทร์ บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี

9 65101002070 น.ส. ณหทัย แป้นทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล



- 29 -

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001798 นาย กษิดิศ สุขเสมอ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

2 65101001891 น.ส. กุนฑีรา แก้วหนู หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000023 น.ส. ปาณิศา มุ่งยุทธกลาง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

2 65101000153 นาย ธนันพัชร์ ห้วยหงษ์ทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 65101000232 น.ส. พิมพ์ลภัส พลับวังกล ่า บ้านแพ้ววิทยา (ต่ีตง) สมุทรสาคร

4 65101000400 นาย ศุภชัย ศุภพิทักษ์ พนมเบญจา กระบ่ี

5 65101000498 นาย ชยันต์ ปัจจัยสมบูรณ์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

6 65101000500 น.ส. ศิริณญาธร วัฒน์ผดุงเกียรติ ราชินีบูรณะ นครปฐม

7 65101000532 นาย ตุลธร วงษ์ทัน บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

8 65101000607 น.ส. ณฤดี ชัยทวีรากุล ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

9 65101000660 น.ส. อริสา สมบูรณ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

10 65101000669 น.ส. วรรธิดา บุญสกันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

11 65101000745 น.ส. กรกมล ขจร สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

12 65101000751 น.ส. อัครมณี อัครวณิชเลิศ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

13 65101000754 น.ส. แทนตะวัน จิตซ่ือ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

14 65101000861 น.ส. โชติยา ออมสินทวีโชค สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

15 65101000887 น.ส. พิชญาภา วงศ์ทอง เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ราชบุรี

16 65101000950 น.ส. กมลนัทธ์ จิรศิลปศาสตร์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

17 65101000953 นาย จิรพัฒน์ ลิขิตธีรทรัพย์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

18 65101001160 น.ส. ชาลิสา พูลทรัพย์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

19 65101001192 น.ส. สุธาวัลย์ มาพบบุญ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

20 65101001241 น.ส. เกวลิน บาลจบ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร

21 65101001265 นาย ธนภัทร ลังกาแกม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

22 65101001273 นาย พิสิษฐพัฒน์ พลอยช่าง สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

23 65101001446 น.ส. พรชิตา ภิรมช่ืน สุไหงโกลก นราธิวาส

24 65101001450 นาย สิรดนัย เพียรพิทักษ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 30 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

25 65101001465 นาย รัชชานนท์ วัฒนาฤดี ระยองวิทยาคม ระยอง

26 65101001470 นาย นนท์ภพ มะเอียง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

27 65101001474 น.ส. ชลิตา เรืองวงษ์ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

28 65101001477 นาย ธนภัทร หลีล้วน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

29 65101001610 นาย ธรณินทร์ วรรณวิกรม์ ปัญจดี ชัยภูมิ

30 65101001709 น.ส. ณัฏฐณิชา สมศรี มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

31 65101001713 น.ส. อัสลีณีย์ ตาเล๊ะ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

32 65101001721 น.ส. นราพร แซ่หลี พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

33 65101001786 น.ส. ภรนภัส โรจนาประดับ เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ

34 65101001801 น.ส. ธนพร วงษ์สวรรค์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

35 65101001804 น.ส. กนกวรรณ พุฒิวิริยโรจน์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

36 65101001827 นาย สิทธา ไตรรัตน์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

37 65101001981 น.ส. ธัญชนก ปราชญ์เรืองนิตย์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

38 65101002053 น.ส. พัทธ์ธีรา บารมี บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

39 65101002063 น.ส. มณีรินทร์ ชัชวาลย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

40 65101002180 น.ส. นุช วุฒิอังสโวทัย เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

41 65101002418 น.ส. ชนกานต์ โพธ์ิศรีนาค สตรีอ่างทอง อ่างทอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000082 น.ส. สุชาระดา สุตะคาน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

2 65101000292 น.ส. ธิดารัตน์ ประกอบพร บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก

3 65101000384 นาย สิทธิพร สันต์เสริมสุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

4 65101000488 น.ส. กนกพิศ วิระศักด์ิ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

5 65101000507 นาย ยศภัทร มีแก้ว สวนศรีวิทยา ชุมพร

6 65101000527 น.ส. ภูสุดา มหาชานนท์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

7 65101000529 นาย ดรณ์ ประสพหล่ิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

8 65101000686 นาย ธีร์ธวัช ปุญญปุระ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์

9 65101000696 น.ส. นันทิยา ศรีพุ่ม เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

10 65101000698 น.ส. กัญญารัตน์ ธรรมรงค์ เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

11 65101000772 นาย กิตติภัค ยงไพศาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

12 65101000775 นาย กนกพล แก้วน้อย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

13 65101000809 น.ส. ศุจินธรา ปาสานนท์ เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 31 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

14 65101000822 น.ส. ประภัสสร สองแก้ว ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

15 65101000877 น.ส. วราภรณ์ วงษ์สุวรรณ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี

16 65101000954 น.ส. ธันยพร แจ้งจิตร์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

17 65101001100 นาย จิรพนธ์ ค าเดช วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

18 65101001224 น.ส. พิจิตรา มหาชัย บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี

19 65101001282 น.ส. อรรถวดี ธรรมครองอาตม์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

20 65101001830 น.ส. แพรวณภัทร ทองไทยสกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

21 65101001927 น.ส. รตวรรณ เตชวัฒนไพบูลย์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

22 65101001963 น.ส. ณัฐพร เล็กชูผล บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

23 65101001994 นาย กฤษณกันท์ ป้ันประดับ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

24 65101002000 น.ส. ธนาภร ยุธธเลิศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

25 65101002005 น.ส. ปุณณภา จันทรปรรณิก เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

26 65101002006 น.ส. วาสนา เชียงทองค า กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

27 65101002083 นาย ศุภณัฐ ศิริวรศิลป์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

28 65101002301 นาย พงศ์ธร วัฒนชัยผดุงชีพ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000333 นาย ธนวินท์ อุดมผล บุญวัฒนา นครราชสีมา

2 65101000370 น.ส. ณัฐพร ชมกระแสสินธ์ุ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

3 65101000540 น.ส. พรลภัส ชลวานิช พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

4 65101000623 น.ส. อรัชพร ซ้ิมสมบูรณ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม

5 65101000636 น.ส. ธัญญาพร ปัญญา พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

6 65101000689 นาย วรดร สิงห์แแก้ว มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

7 65101000801 น.ส. นลินดา เครือวัลย์ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

8 65101000851 น.ส. ชนากานต์ นรกิจ ดาราสมุทร ชลบุรี

9 65101001089 น.ส. กชพร สีตะบุตร บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

10 65101001099 นาย ภีศเดช สุวรรณ พัฒนเวชศึกษา ระยอง

11 65101001104 นาย ยงวุฒิ อดิตโต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี

12 65101001145 น.ส. เนตรชนก ทิพย์ละมัย ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ

13 65101001238 น.ส. จิราวรรณ โภคา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

14 65101001278 น.ส. ศิวนันท์ ภู่ระหงษ์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

15 65101001331 นาย ภูตะวัน ถิรมงคล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 32 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 65101001353 น.ส. ระพีพรรณ มากกล่ิน มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

17 65101001552 นาย ภีม บุญเรือง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

18 65101001771 นาย กิตติพัฒน์ สังปัสสา ศรีสองรักษ์วิทยา เลย

19 65101001789 น.ส. วยากร รสหอม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

20 65101001888 นาย ณัฐพล สวยดี สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

21 65101001896 น.ส. รุ่งอัปสร พวงทองทับ ราชินีบูรณะ นครปฐม

22 65101002038 น.ส. อัญญกร จ้ีเพชร พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

23 65101002102 น.ส. สุรารักษ์ จันทร์อ่อน หอวัง กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000083 นาย ศุภวิชญ์ มาศโอสถ คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบ่ี

2 65101000212 นาย วชิรวิชญ์ สุวรรณศรี หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์

3 65101000449 นาย ฐณรัช ทองทิพย์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

4 65101000492 นาย อัครชัย ปรัชญาธนกุล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

5 65101001023 นาย สุธิพงษ์ ไอศูรย์สมบัติ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

6 65101001171 นาย อุดมศักด์ิ ตันติธัญญพงษ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

7 65101001225 นาย สิทธิพร บุญมา คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

8 65101001244 นาย พันธกานต์ สารบูรณ์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

9 65101001304 นาย สมาธิ จันทร์ทรา บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 65101001339 นาย ศุภกร ไชยแก้ว สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

11 65101001399 นาย กิตติธัช เล่าทรัพย์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี

12 65101001447 นาย ธนภัทร พรมชัย ปัญจดี ชัยภูมิ

13 65101001491 นาย ณัฐวุฒิ บัวอุบล ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

14 65101001613 นาย ณัฐกรณ์ ศรศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

15 65101001676 นาย ปิยวัฒน์ โรจนธรรมเจริญ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

16 65101001823 นาย ณภัทร พลายงาม รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

17 65101001894 น.ส. ชลธิชา แก่นจันทร์ ท่ามะขามวิทยา ราชบุรี

18 65101001912 นาย ณพัฒน์ แทนเครือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

19 65101002235 น.ส. ญาตารี วาจะนะวินิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 33 -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000203 น.ส. วรัญญ์รัช วรายุสวัชรกิจ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2 65101000431 น.ส. นันท์นภัส เลียะเครือ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

3 65101000961 น.ส. วารีรัตน์ ค าอยู่ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

4 65101001285 น.ส. วราชินี แซ่หวง เถินวิทยา ล าปาง

5 65101001407 น.ส. อโรชา สมศรี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

6 65101001475 น.ส. สุกฤตา เอ่ียมบุญ ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ

7 65101001495 น.ส. อิสรีย์ เลิศสุทธิผล ราชินี กรุงเทพมหานคร

8 65101002042 นาย พรนับพัน ฉันทะกิจ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร

9 65101002208 น.ส. อรญา มังษา นครศรีล าดวนวิทยา ศรีสะเกษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000012 นาย เมธัส วิริยะกิจเกษตร ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี

2 65101000118 นาย ธัญพิสิษฐ์ อติภาสวร รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

3 65101000204 น.ส. นันทิกานต์ สกุลเนตร สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์

4 65101000359 น.ส. ศศิวิมล พรมมินทร์ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

5 65101000514 นาย รัชชานนท์ ย้อนใจทัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

6 65101000549 นาย ภัทรพล ณ นคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

7 65101000553 น.ส. ณิชากานต์ ถิรวรธรรม ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

8 65101000579 น.ส. จิราพัชร์ บุญเวียง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี

9 65101000584 นาย ธราเทพ สระทองยอด มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

10 65101000591 นาย มงคล กระถินทอง มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

11 65101000600 นาย ปัณณวิชญ์ สดแสงจันทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

12 65101000601 น.ส. ณภัทรชนม์ ศรีมงคล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นครปฐม

13 65101000643 น.ส. ภัทราภรณ์ แกล้วทนงค์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

14 65101000712 น.ส. วีรยา บุญแต่ง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

15 65101000728 นาย ศุภากร ข้าวหอมดี มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

16 65101000733 น.ส. พิมพ์ชญาณ์ นุชาติวงศ์ สามพรานวิทยา นครปฐม

17 65101000750 นาย ธีระชัย มีแก้ว เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

18 65101000758 น.ส. วาริษา จันอาจ จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ

19 65101000812 น.ส. อรอมล สุวรรณรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายมัธยมศึกษา ภูเก็ต

20 65101000895 นาย นราวิชญ์ เกิดกันฑ์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 34 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

21 65101000896 น.ส. พัทธ์ธีรา เลิศธาดา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

22 65101000899 นาย กิตติคุณ ภูค า เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

23 65101000949 นาย ธนวิชญ์ จึงกิจธนวัฒน์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

24 65101000951 น.ส. พรนิภา ฝัดค้า สกลวิทยา นครปฐม

25 65101000964 นาย นนทการ พิมสาร สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

26 65101000967 นาย นภาดล เเช่มม่ันคง สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

27 65101001006 น.ส. มาติกา ไกรศักด์ิศรี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

28 65101001012 น.ส. สิรดา ย้ิมแย้ม วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

29 65101001032 นาย ปัณณทัต อัถประเสริฐกุล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

30 65101001036 นาย ธีรภัทร แสงเดช เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

31 65101001041 นาย เมฆาวัฒน์ รัตนกิจวรพงศ์ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

32 65101001044 น.ส. แพรวจิรา รุจิเมธี ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

33 65101001057 นาย วรพล สุฐาปัญณกุล บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

34 65101001066 นาย ณัฐดนัย แก้วแดง สาครพิทยาคม ชัยนาท

35 65101001068 นาย ฐนพล โพธ์ิเพชร สาครพิทยาคม ชัยนาท

36 65101001156 นาย ณัฐดนัย วิสาระพันธ์ หัวตะพานวิทยาคม อ านาจเจริญ

37 65101001210 น.ส. รุ่งทิพย์ อัศวะธิดากร สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

38 65101001243 นาย ไพรสันต์ ซ่อมแก้ว สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

39 65101001245 นาย อมรรัตน์ ดีลุนชัย สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

40 65101001275 นาย สิรวิชญ์ แสงง้ิว บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

41 65101001284 นาย พันธ์ุเลิศ รักษาพันธ์ุ สันก าแพง เชียงใหม่

42 65101001288 นาย ภูมิสิษฐ์ วงศารุ่งเรือง รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

43 65101001360 นาย ชัยยง ลาภสาธิต มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

44 65101001379 น.ส. สุทธิดา วงศ์ค าจันทร์ ชลบุรีสุขบท ชลบุรี

45 65101001389 นาย ธีระธรรม ศรีบุบผา อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

46 65101001422 นาย อัจฉริยะ พรมโสภา มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

47 65101001512 น.ส. ณิชาภัทร รุ่งแสง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา

48 65101001539 นาย นพกฤษฏ์ิ นิธิชัยสถิตย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

49 65101001582 นาย สุวิทย์ บัวภิบาล มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

50 65101001587 นาย ฐิตินันท์ อาจหาญ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

51 65101001672 นาย พฤฒินันท์ พุ่มพันธ์ุ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

52 65101001687 นาย รัศม์ิพล เจริญพล ปัญจดี ชัยภูมิ

53 65101001748 นาย ธนวัฒน์ สุทธวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

54 65101001781 นาย กัมปนาท ชัยมูลฐาน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

55 65101001782 น.ส. เฌอฟ้า พงษ์กิตติพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม)

กรุงเทพมหานคร

56 65101001797 นาย พีระวัชญ์ อุทัยนนท์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

57 65101001799 นาย พลพีร์ สืบเจริญเพชร สตึก บุรีรัมย์

58 65101001800 นาย สัญญากร ธนภัทรอนันต์ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

59 65101001818 นาย กิตติภาส พันธ์ุมุง สตึก บุรีรัมย์

60 65101001847 นาย พัชรพล ไชยพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

61 65101001873 น.ส. วชิราภรณ์ กมุติรา นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ระยอง

62 65101001928 นาย ศิรภัฑฐ์ พัทฐ์ฐิศิตา บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี

63 65101001931 นาย ศิวสรรค์ พิสิฐพัฒิกุล กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

64 65101001949 นาย ธนกฤต กุ่ยตระกูล ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี

65 65101001971 นาย ดรัณภพ พวงเงินสกุล บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

66 65101002067 น.ส. สุทธิกานต์ แก้วจันทร์ อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

67 65101002189 นาย ภูธนะ พวงนิลน้อย เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

68 65101002232 น.ส. บุญฑิชา ทองแก้ว สกลวิทยา นครปฐม

69 65101002262 นาย ณัฐดนัย มณีอินทร์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

70 65101002271 นาย สุวิจักษณ์ ปาปะสา มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

71 65101002329 น.ส. วรินทร์พร พณิชย์วรโชติ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

72 65101002331 น.ส. ภัณฑิรา พ่วงถ ้า สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

73 65101002335 น.ส. โชติรัตน์ ภิญญโชติ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

74 65101002353 นาย ชิษณุชัช อาชวชาลี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

75 65101002364 น.ส. ณัฐณิชา ปวงประเสริฐ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

76 65101002365 น.ส. อรปรียา ทองศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

77 65101002425 นาย นรากร ชุ่มเสนา มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000017 น.ส. อรถญา จ านงชอบ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

2 65101000222 นาย ณัฐชนน วิริยะทรัพย์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

3 65101000235 น.ส. ศิริลักษณ์ ถินมานัต อู่ทอง สุพรรณบุรี

4 65101000239 น.ส. แพรทอง สิทธิเวช จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ

5 65101000347 น.ส. นิภาภรณ์ พรหมจรรย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 65101000361 น.ส. พณิตา ทรงสุภาพ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

7 65101000427 น.ส. พิชญพร วันเพ็ญ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

8 65101000497 นาย กษิดิศ ผูกจีน อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

9 65101000519 น.ส. ณัฐวรรณ คุ้มเผ่า ราชินีบูรณะ นครปฐม

10 65101000597 น.ส. ณัฐสุภา ปาระจูม พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

11 65101000807 นาย ธัญเทพ สุขใส อู่ทอง สุพรรณบุรี

12 65101000864 น.ส. เกษณี บุญเศษ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์

13 65101000913 นาย พีรณัฐ จันโม ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

14 65101000931 น.ส. จันทกานต์ สาระวัน สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี

15 65101000952 น.ส. ปัณณพร พ่ึงพร รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

16 65101000984 น.ส. ทิพวรรณ แป้นพุ่ม ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

17 65101001018 นาย ณัฐวุฒิ เซ่ียงหวอง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

18 65101001029 น.ส. ชิดชนก พิพัฒนตระกูล ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

19 65101001031 นาย ตฤณ จ๋ิวรักษา ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

20 65101001037 น.ส. พัชรภรณ์ พงศาปาน ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

21 65101001120 น.ส. ธันยพร สุวรรณประดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

22 65101001124 น.ส. อฐิติยา เกิดมี ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

23 65101001129 น.ส. ทิพย์ตะวัน ณ น่าน มารีวิทยา ปราจีนบุรี

24 65101001137 นาย ตะวัน เดชา สองพ่ีน้องวิทยา สุพรรณบุรี

25 65101001229 น.ส. สุภัสสรา ตองแก้ว สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

26 65101001314 น.ส. ศศิธร แหยมประกอบทรัพย์ มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี

27 65101001327 น.ส. มลลัดดา มะลิแย้ม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

28 65101001350 นาย เศรฐกานต์ ใจฟู สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

29 65101001373 น.ส. ณัฐณิชา บุตรศรี สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

30 65101001382 น.ส. กัญญาณัฐ แม้นวิลัย อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

31 65101001476 น.ส. ธัญพิชชา น้อยด้วง เทพา สงขลา

32 65101001622 น.ส. ธนพร อยู่เป็นสุข สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

33 65101001629 น.ส. อธิดา เกล้ียงแก้ว โคกส าโรงวิทยา ลพบุรี

34 65101001755 น.ส. สุชญา เอกวัฒนกุล นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

35 65101001835 น.ส. ปิยะดา ยางก้อน กัลยาณวัตร ขอนแก่น

36 65101001900 น.ส. ธัญรักษณ์ ฤทธิสิงห์ ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี

37 65101001909 น.ส. เสารวณี ปราบวงศา เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

38 65101001998 น.ส. ปิยะธิดา สีมาน้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

39 65101002017 น.ส. วรฤทัย โสพิลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

40 65101002107 น.ส. วรรณลดา หงษ์รัตนศักดา อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

41 65101002116 น.ส. ศศิธร ม่วงสีใส ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

42 65101002195 น.ส. นิภาพร จงรักษ์ โพธ์ิไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี

43 65101002409 น.ส. พัชราภา บ าเพ็ญ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000483 น.ส. ณัฐวดี บุญฤทธ์ิ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

2 65101000664 น.ส. สิริธร ทองบุญส่ง ศรีราชา ชลบุรี

3 65101000963 นาย นนตพัตร์ ลาภา บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

4 65101000986 น.ส. สุกฤตา สุขขะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

5 65101001220 นาย อัครพัฒน์ วงศ์นิมิตร วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

6 65101001280 นาย ทัตพิชา มีวงค์ ศรีราชา ชลบุรี

7 65101001341 น.ส. กุลิสรา อุทยาภมรวัฒน์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น

8 65101001611 นาย ติณณภพ นารูลา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

9 65101001938 น.ส. ปิยนุช ทาปลัด ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000668 น.ส. พรนภา กล่ินหอม บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี

2 65101001992 น.ส. เนตรนภา ห้วยหงษ์ทอง หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี

3 65101002357 น.ส. อิชยา บุญนาค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000043 น.ส. วนัสนันท์ ศรีค าน้อย อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร

2 65101000173 น.ส. เนตรชนก ผลเเรก นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

3 65101000224 น.ส. สุวภัทร แก้วกระจ่าง บ้านแพ้ววิทยา (ต่ีตง) สมุทรสาคร

4 65101000281 น.ส. อริศรา พงษ์สระพัง บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ

5 65101000490 น.ส. อรวรรณ เกล้ียงสุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

6 65101000626 น.ส. กนกพร กันตะวงษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

7 65101000633 น.ส. ศรินทิพย์ ณะไธสง วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี

8 65101001016 นาย ปองณภูม ปริศนานันทกุล สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

9 65101001049 นาย ณัฐภัทร จันทร บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 65101001085 น.ส. จิรัชญา อาฒยะพันธ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

11 65101001419 น.ส. สลิลทิพย์ สังข์แก้ว ราชินีบูรณะ นครปฐม

12 65101001604 น.ส. กรุณา สดช่ืน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 65101001699 นาย ปัญญา เสรีศุภโภคานนท์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี

14 65101001745 นาย พัทธนันท์ สิโรมา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

15 65101001855 น.ส. กวิสรา พัฒนมงคลเชฐ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

16 65101002269 นาย สมิทธ์ คนึงเหตุ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000876 น.ส. วรรณพร เสนะจ านงค์ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

2 65101001019 น.ส. นันท์นภัส ใจซ่ือ วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000582 นาย ชวิญวัธน์ ติรประเสริฐสิน ปัญจดี ชัยภูมิ

2 65101002345 น.ส. วิรตี นิธิฐาปนธาดา เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000243 น.ส. อทิตยา สายทอง นักบุญเปโตร นครปฐม

2 65101000874 นาย รามิล รัตนจันทร์ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

3 65101002153 นาย จักรพันธ์ ทองธรรมสิริ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000249 นาย ชานนท์ หนูตะพง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

2 65101000351 นาย พศวีร์ ภูแสน สตรีอ่างทอง อ่างทอง

3 65101002154 นาย กิตติพันธ์ุ สืบสารคาม ปากช่อง นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000088 น.ส. ณัฏฐณิชา ขอบุญส่งเสริม เซนต์เมร่ี อุดรธานี

2 65101000179 น.ส. มณตรา สังข์ศิริ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 65101000241 น.ส. บุญยวีร์ ดีเอ่ียม สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

4 65101000415 น.ส. บัณฑิตา ภิรมย์ภักดี เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์

5 65101000575 นาย ภาคิน เหลืองศุภชัยกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

6 65101001770 นาย พีรพัสร์ อุดมกิจชัยวัฒน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

7 65101002089 นาย อธิวัฒน์ ใจซ่ือกุล หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี

8 65101002325 นาย พงศ์วิชญ์ สมตา ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101002390 นาย จุติพล พิชญ์พิเชฐ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000795 น.ส. ฐิติรัตน์ จะแรบรัมย์ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

2 65101001033 นาย สุรวิช กาญจนสาธิต วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001055 นาย จิรสิน อ้ึงสุวรรณ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000590 นาย อุดมศักด์ิ ค าศรี วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

2 65101001457 นาย ณภัทร วัลลานนท์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

3 65101001628 นาย พันธ์ธรรม เล่ืองสุนทร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

4 65101001720 น.ส. ธรรมิกา มีสูงเนิน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

5 65101001788 น.ส. ทิพย์วารี จินดาวงษ์ วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม

6 65101001980 นาย พชร สีหะเนิน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

7 65101002273 น.ส. อนัญญา สุขศรีสินธ์ุ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต

8 65101002306 นาย ภูมิพัฒน์ วรรณโอทอง หอวัง กรุงเทพมหานคร

9 65101002350 นาย ยศภัทร นุ้ยสุภาพ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

10 65101002371 นาย กฤตคุปต์ แช่มช้อย มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและส่ือสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101002293 นาย เสฎฐชัย อุบล วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000056 นาย เมธสมิทธ ย้ิมหร่ิม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

2 65101000107 นาย พีรวุฒิ สว่างสังวาลย์ เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร

3 65101000159 นาย กฤษดา ปางจุติ มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

4 65101000171 นาย โภคิน รอดนาโพธ์ิ ศรียาภัย ชุมพร

5 65101000282 นาย พีรธัช เณรมณี มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก

6 65101000635 นาย ภาสกร บัวทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

7 65101001348 นาย ธิติวุฒิ อุปจันทร์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

8 65101001632 น.ส. สุภัสสรา สีสุด สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

9 65101001642 นาย รพีวิชญ์ ริด ารงค์ มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

10 65101001662 นาย นิติธร รอดเจริญ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

11 65101001724 นาย ธรรมะประธาน กิติศรีวรพันธ์ุ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

12 65101001862 นาย นฤปนาท สัตยาภรณ์ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

13 65101001965 นาย เจษฎาภรณ์ ไชยประภา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

คณะดุริยางคศาสตร์
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

14 65101002196 นาย ตุลยวัต สินธุระเวชญ์ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

15 65101002203 นาย ชยพล แพงขวา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

16 65101002311 นาย ปฏิคม สุธาศรีโรจน์ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000106 นาย ภากร พิพิธวรศิริ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

2 65101000642 นาย ภูบดี สิมมาหลวง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

3 65101000866 นาย คุณานนท์ ฤทธ์ิศร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

4 65101001274 นาย ยศพัทธ์ บุตรแสน ภัทราวดี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

5 65101001290 น.ส. อัลติมา คมแท้ มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

6 65101001414 นาย พัตชรพล ธนโชติคณาทิวัตถ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

7 65101001464 นาย ติณณภพ พัฒนจักร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 

(มอดินแดง)

ขอนแก่น

8 65101001551 นาย อภิวิชญ์ โอชารส กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

9 65101001565 นาย อธิน เลิศรัตน์เดชากุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

10 65101001569 นาย ปัณณวิชญ์ ชิวค้า เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

11 65101001591 นาย ภราดร ราชธา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

12 65101001612 นาย กมลภพ ครบธีรวงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

13 65101001775 น.ส. พิมพาภรณ์ พันธ์ุประภาส เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

14 65101001866 นาย ณัฐพงศ์ สีเผือก เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

15 65101001876 นาย ธันวา เนตรไทย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

16 65101001893 น.ส. ปิณฑิรา สังข์ทอง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

17 65101002121 นาย ศุภชัย แรมสว่าง วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

18 65101002250 นาย กฤษพร ไกรสุดจิตร์ หอวัง กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001917 น.ส. วาสิตา ชูวารี Han Chiang High School Malaysia

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000007 น.ส. ดารารัตน์ ไชยสมปาน โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 65101000059 น.ส. ณัฐชยา ภู่สิทธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

3 65101000069 นาย พสิษฐ์ สัจจโสภณ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร

4 65101000073 นาย ภูชิต สินสวัสด์ิ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

5 65101000151 นาย วิชญาน โพธ์ิแก้ว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

6 65101000184 น.ส. วรรัตน์ จันทมูล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

7 65101000246 นาย ภคพล สีพลนอก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

8 65101000298 นาย ภาคภูมิ ใจบ ารุง ปากช่อง นครราชสีมา

9 65101000325 น.ส. ศศินภา กาฬสินธ์ุ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

10 65101000341 นาย คอม โล่พลอย เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

11 65101000367 น.ส. ฮีจิน ยัง สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

12 65101000419 นาย เรืองราเมศวร์ อุตรา ก าแพงวิทยา สตูล

13 65101000420 น.ส. วรหฤทัย ตนัยธัญ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

14 65101000496 นาย รัชพัชร เรืองไรวณิชย์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

15 65101000564 นาย ชนน บุญศักด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

16 65101000657 นาย อัครพงษ์ บางอ้น บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี

17 65101000666 น.ส. พิมพ์มาดา ปิยะกุลวรศักด์ิ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

18 65101000855 น.ส. กฤศทัศชญาน์ ผกากรอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

19 65101000940 นาย บริบูรณ์ มุ้ยประเสริฐ เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

20 65101001113 นาย ปฏิภาณ ต้ังธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

21 65101001150 นาย กัณจ์ กฤตานุสรณ์ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

22 65101001187 น.ส. จิรัฐา ฉัตรเรืองวิโรจน์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ ลพบุรี

23 65101001197 น.ส. วรกมล ดิษยบุตร ราชินี กรุงเทพมหานคร

24 65101001206 นาย โกมินทร์ แซ่ลุก สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

25 65101001230 น.ส. สาริศา วงศ์ค า แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

26 65101001269 นาย นนทพัทธ์ ไทยอยู่ สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

27 65101001286 น.ส. สุภาวีร์ ธีรลักษณ์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

28 65101001295 นาย วรกร ดิษยบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร

29 65101001409 น.ส. กันต์ฤทัย ทองทิพย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

30 65101001485 นาย วรกันต์ กุณวงษ์ วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

31 65101001506 นาย กฤตเมธ เขลากระโทก มารีย์วิทยา นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล



- 43 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

32 65101001514 น.ส. อมิลฎา สุนทร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

33 65101001515 นาย พลอธิป ทองดี แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

34 65101001529 น.ส. ษิรดา เเก้วประเสริฐ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

35 65101001553 น.ส. ณัชชา ชินนิยมพาณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

36 65101001645 น.ส. เอกสรินยา สอนโพธ์ิ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

37 65101001678 น.ส. ธัชธิตา ศรีทองกุล เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี

38 65101001765 น.ส. สุชญา วงษ์วรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

39 65101001767 นาย รุ่งกวิน หลาวทอง สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

40 65101001846 น.ส. พิชญา ชนะมาร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

41 65101001871 น.ส. วรรณนิภา โพธิข า สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร

42 65101001943 น.ส. นภัส ภู่ทรัพย์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

43 65101001982 น.ส. ศิรภัสสร เดชเดโช ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

44 65101001984 นาย เกียรติเมธว์ เพ็ชรเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

45 65101002104 นาย ไตรรัตน์ พ่ึงปรีดา สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

46 65101002139 นาย ภูวิศ กานตยากร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

47 65101002228 น.ส. ปุณยนุช อาขารักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

48 65101002337 น.ส. อาณดา กุลภัทรจิรากุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

49 65101002346 น.ส. ณัฐชยา ต้ังสัจจะวิฑูรย์ ราชินี กรุงเทพมหานคร

50 65101002375 นาย ยนตธัช ลิมปยารยะ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

51 65101002417 น.ส. ธรรมะธิดา พรหมปลอด สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101001680 น.ส. กรชมลพร อิสริยฤทธานนท์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

2 65101001933 น.ส. ณัฐวลัญช์ ตาคะนานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

3 65101001958 น.ส. พิชญนันท์ ศิราวิริยานนท์ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร

4 65101002210 น.ส. กุลิสรา การก่ิงไพร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

5 65101002264 น.ส. ศิพิมพ์ ปัทมะสุคนธ์ วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล เชียงใหม่

6 65101002268 นาย ณพวุฒิ เลิศรุจิกุล เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

7 65101002300 น.ส. ณัฐวรรณ โชติญาโณ มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร

8 65101002367 น.ส. สิรินทรา คนตะขบ บุญวัฒนา นครราชสีมา

9 65101002388 นาง อารียา เสียงจินดารัตน์ กศน.ต าบลชุมพวง นครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล



- 45 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000031 น.ส. วรินทร ศรีเพียร วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 65101000330 น.ส. แพรวา พรรณชีพ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

3 65101000563 นาย กรธัช แก้วสกุลทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต

4 65101000570 นาย ปฐมพงศ์ เจียมจุติกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

5 65101000774 นาย นนทพัทธ์ ขุนนะ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

6 65101000829 น.ส. กุลธิดา ทับทิมศรี ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

7 65101000856 นาย ศุภณัฐ มหาพ่วง วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

8 65101000889 น.ส. กันติชา ช่ืนหะทัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม

ปทุมธานี

9 65101001013 นาย ดนุพน ชัยยะค า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

10 65101001097 น.ส. ศิริลักษณ์ พันธ์เปรม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

11 65101001109 น.ส. สุภาวิตา ภูฮง ระยองวิทยาคม ระยอง

12 65101001130 นาย ธนภัทร แนบฉิมพลี ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

13 65101001165 น.ส. วชิรญา ณะพิทักษ์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

14 65101001170 น.ส. พิมพ์วิชาดา จันทร์เพ็ญสุริยา เหนือคลองประชาบ ารุง กระบ่ี

15 65101001174 นาย คริษฐ์ติณณ์ อ าไพ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร

16 65101001235 นาย ชานน อุณหะจิรังรักษ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

17 65101001266 น.ส. วณัฐษริณ เรืองอ่อน ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช

18 65101001375 นาย พิสุทธ์ิ สว่างงาม สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

19 65101001385 นาย ณัฐนนท์ อินทรวิจิตร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

20 65101001432 นาย นฤชิต ภัทรทิพยกร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

21 65101001433 น.ส. วิไลวรรณ วงค์ค าใหญ่ ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

22 65101001448 นาย สิรวิชญ์ รอดรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

23 65101001524 นาย จารุวัฒน์ พ่ึงไทย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

24 65101001638 น.ส. นันท์นภัส โลหกิจ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

25 65101001639 น.ส. นัทวรรณ ทองทิพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

26 65101001725 น.ส. เนตรชนก ย่ิงสัมพันธ์เจริญ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

27 65101001805 นาย ณัฐกิตต์ิ ทองค า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

28 65101001815 นาย ณภัทร สายฟอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ช่ือ - นามสกุล



- 46 -
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

29 65101001829 นาย คัมภีรภาพ ดวงดี บุญวัฒนา นครราชสีมา

30 65101001831 น.ส. พิริยากุล วังษาวรกูล จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน

31 65101001841 น.ส. ธนัชญา โสภณกิตติกุล สตรีนนทบุรี นนทบุรี

32 65101001850 น.ส. บงกชชนก แข็งเขตการณ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

33 65101001851 น.ส. วริศา ประจันบาน สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

34 65101001875 น.ส. พัชรนิษฐ์ สุดสว่าง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

35 65101001930 นาย ภาสกร เทพสนิท เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

36 65101001950 น.ส. พิชญธิดา หาลือสุข จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

37 65101001956 น.ส. ญาดา เจนรุ่งโรจน์สกุล สมุทรปราการ สมุทรปราการ

38 65101002018 นาย วรากร จันทวงศ์ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

39 65101002044 น.ส. จิรสุตา สีรุ้ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

40 65101002066 น.ส. สุชานันท์ คดง้วน ปัว น่าน

41 65101002072 นาย จิรกิตต์ิ กาญจนวราภรณ์ GED

42 65101002094 น.ส. วรนุข นริศเนตร บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี

43 65101002125 น.ส. กัลยา แมสซิลี ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

44 65101002221 นาย ชวัลวิทย์ ปรัตถพงศ์ อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

45 65101002246 น.ส. จิราภา ภวัครคุณ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

46 65101002256 นาย ภาคิน จิยิพงศ์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

47 65101002257 น.ส. ธัญรดา คงม่ัน บุญวัฒนา นครราชสีมา

48 65101002344 นาย เสกสรร จีนน ้าใส พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

49 65101002356 น.ส. ภวิษย์พร แย้มสุวรรณ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

50 65101002396 น.ส. ชญานิศา สัมฤทธ์ิโสภาค หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000115 น.ส. ศศิประภา ทองเย็น นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

2 65101000334 น.ส. ณัติรดี จิรวรเดช เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

3 65101000363 น.ส. ณิชชารีย์ อนันต์กิตติคุณ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

4 65101000391 น.ส. ศิริพร มีพัฒน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

5 65101000403 นาย กิตติภูมิ ภูมิผิว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี

6 65101000423 นาย กฤตณัฐ วงษ์รุ่ง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

7 65101000463 นาย ธนารุจิรัตน์ วาจาสุจริต นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

8 65101000555 นาย ทีปกร ค ากัน เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

9 65101000580 นาย กฤษฎ์ ผ่องสุขสวัสด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

10 65101000679 นาย ญาณกร ประกิจจานุรักษ์ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

11 65101000705 นาย ธิปภัทร เบญจพรกุลนิจ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

12 65101000753 น.ส. ศุภากร มากด า ชลประทานวิทยา นนทบุรี

13 65101000764 น.ส. นุศรา พานิชกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

14 65101000868 น.ส. อรปรียา บัวเกตุ พิชัยรัตนาคาร ระนอง

15 65101000906 น.ส. พิชญ์ภณิตา มาลัยทอง หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

16 65101000917 น.ส. เอมวลี มิตรประเสริฐพร อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

17 65101000959 น.ส. นริศรา พิมพา ชลกันยานุกูล ชลบุรี

18 65101000969 นาย หรรษวรรษ ชูนวลศรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

19 65101001007 นาย รัฐธนินท์ จรรยาประเสริฐ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

20 65101001148 น.ส. อนัญญา ตันติผาติ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

21 65101001164 น.ส. ธนภรณ์ เตรียมวิจารณ์กุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

22 65101001167 น.ส. ตุลยธิดา โพธารมย์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

23 65101001204 น.ส. ชิดชนก คนเจน พิชัยรัตนาคาร ระนอง

24 65101001205 นาย อัครเดช ลือก้องไพบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

25 65101001281 นาย ปฏิพล พรหมอารี ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช

26 65101001335 น.ส. นิชนันท์ มานิตย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

27 65101001462 นาย พิธาร ประวารี วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

28 65101001499 น.ส. วนัสนันท์ หมู่เกรียง ห้วยสักวิทยาคม เชียงราย

29 65101001523 น.ส. กนกพรรณ หิรัญเขต อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ

30 65101001533 น.ส. สุพิชาณัฐ แดงเดช ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช

31 65101001542 น.ส. นภัสนันท์ แตงทอง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

32 65101001674 น.ส. ลลิดา น่ิมมาก ตราษตระการคุณ ตราด

33 65101001689 นาย วรสิทธ์ิ พ่ึงพรสวรรค์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

34 65101001690 นาย ธนบดี พาณิชยารมณ์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

35 65101001730 น.ส. อารียา เกิดน้อย ชลประทานวิทยา นนทบุรี

36 65101001756 น.ส. ปรียขนิษฐ์ อยู่จู สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

37 65101001766 นาย พชร เทียมเทศ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

38 65101001793 นาย กฤษณะ เพชรทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

39 65101001802 นาย ฐิติคม ก าพุสิริ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

40 65101001852 น.ส. ธีวรา เหมือนพรรณราย พัทลุง พัทลุง

41 65101001860 น.ส. นันท์นภัส มงคลวัฒนากุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

42 65101002001 นาย จักรพงศ์ วงษ์ช านาญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

43 65101002081 นาย วิชญ์ ล้ิมเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

44 65101002082 นาย ปรเมษฐ์ เพชรชนะ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

45 65101002206 น.ส. ปิยะเนตร แน่นอุดร บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

46 65101002229 นาย เมฆินทร์ ตัณฑรัตน์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

47 65101002252 นาย กฤติยา ราญมีชัย ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

48 65101002315 นาย ภาคภูมิ จองกา พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

49 65101002332 น.ส. ปภาดา บางสมบูรณ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

50 65101002372 นาย ม่ิงขวัญ ทิพย์ทอง ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000213 น.ส. สุวภัทร สารักษ์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

2 65101000226 น.ส. ธีรดา จันทร์วิชัย สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

3 65101001188 นาย เมธัส พิทยจ ารัส เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

4 65101001669 นาย พงศกร เหล่าบวรพงษ์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

5 65101001806 นาย นพรัตน์ จันทะพิทักษ์ ศรียาภัย ชุมพร

6 65101001864 น.ส. ชนาพร จิรชูพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

7 65101001874 น.ส. กิตติยาพร กิจบ าเรอ สกลวิทยา นครปฐม

8 65101001978 นาย ธีรวัฒน์ แก้วกอรัง พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี

9 65101002226 น.ส. ณัฐณิชา ทนนกล่ิน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

10 65101002426 นาย ธนัช เมตตาจิต สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000560 นาย คงณัฐ ภัยช านาญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

2 65101000681 น.ส. ญาณิศา ญาณะณิสสร วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 65101000730 น.ส. ดมิสา สุขวาณิชวิชัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

4 65101000792 นาย กีรติ ม่ังมี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

5 65101000883 น.ส. พิณวีณา ฤกษ์ประกอบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

6 65101000910 น.ส. อภิญญา แซ่ตัน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

7 65101001024 น.ส. นริศษา บ ารุงเขตต์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

8 65101001133 นาย สิทธินนท์ เมฆไพบูลย์วัฒนา เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

9 65101001218 น.ส. นิชาภัทร วังสะจันทานนท์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

10 65101001260 น.ส. ขวัญข้าว พุ่มมะปราง สงวนหญิง สุพรรณบุรี

11 65101001381 น.ส. ภัทรวดี กองกุนะ พะเยาพิทยาคม พะเยา

12 65101001441 น.ส. ธิดารัตน์ บุญประสม โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

13 65101001496 น.ส. จิรัขญา เมฆกุลวิโรจน์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

14 65101001511 น.ส. กานต์ธีรา วงศ์นิธิสมบูรณ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

15 65101001647 น.ส. อริสรา สง่างาม กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

16 65101001667 น.ส. นงรมณ วิไลรักษกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร

17 65101001682 น.ส. พิมพ์ลภัส มีบุญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

18 65101001714 น.ส. ญาดา โสดามุข วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

19 65101001763 น.ส. มนัสนันท์ เวียงสุข สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

20 65101001768 น.ส. ณัฐธิดา สุวรรณข า คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี

21 65101001773 น.ส. ชัญญา ธนทรงตระกูล เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

22 65101001834 น.ส. ธันยารัตน์ อุ่นอารีย์ นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

23 65101001848 นาย ณัฐศิลป์ จิตต์เจนการ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

24 65101001857 น.ส. ปาริชาติ สามารถ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

25 65101001884 นาย ภูวดล วิมลลักษณ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

26 65101001922 น.ส. สิรีวรรณ กุลวิเศษชนะ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

27 65101001929 น.ส. วริษฐา ใจมุ่ง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

28 65101001932 น.ส. ภัทร์นิสรา โพธ์ิเหลือ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

29 65101001940 น.ส. อภิสรา ยุตะ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

30 65101001961 น.ส. ณัฐณิชา แก้วสงค์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

31 65101002033 น.ส. วราลี จันทรสีมา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

32 65101002041 น.ส. จิราส์ุ คณา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

33 65101002052 นาย รวิพล ทิมสอน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

34 65101002076 น.ส. เพ็ญโภคัย ศุภเกียรติเดโช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

35 65101002114 น.ส. พรไพลิน จ าปาค า โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

36 65101002207 น.ส. อริสา ออมสิน ปากเกร็ด นนทบุรี

37 65101002223 นาย ปฏิพล แซ่เอ็ง เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

38 65101002243 น.ส. ปัณฑารีย์ ปะทิ ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

39 65101002245 น.ส. ประภัสสร เสมอใจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

40 65101002254 น.ส. พิชญา แสงคุ้มทรัพย์ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

41 65101002255 น.ส. พิชาอร ส าเภาเงิน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

42 65101002281 นาย ฬียาพล คณะเเนม สตรีพัทลุง พัทลุง

43 65101002291 น.ส. โชษิตา ทองแก้ว ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

44 65101002318 น.ส. กุลยา บุญญวัฒน์วณิชย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

45 65101002333 น.ส. อัมพุชินี หนูทอง ระยองวิทยาคม ระยอง

46 65101002348 น.ส. ธัญพิชชา ปฐมพาณิชรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

47 65101002358 น.ส. ปาลิตา พุ่มพยอม เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี

48 65101002389 น.ส. ชลิตา เลิศวัฒนวัลลี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

1 65101000279 น.ส. สมินตรา เนตรจันทร์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น

2 65101000451 นาย พิพิชธน ทิววัฒน์ปกรณ์ สตรีพัทลุง พัทลุง

3 65101000685 น.ส. บุณยานุช สุวรส เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

4 65101000736 นาย ฐนพลศ์ เซ่งหล่ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

5 65101000783 น.ส. นันทพร ป้ันประเสริฐ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

6 65101001388 น.ส. อนันตญา สายภัทรานุสรณ์ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

7 65101001415 น.ส. ศศิติมนต์ สงวนรัมย์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

8 65101001423 น.ส. สุธิมา เท้ิมแพงพันธ์ุ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

9 65101001525 นาย ณัฐนนท์ เตชะบุญเกียรติ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

10 65101001643 น.ส. รมิดา สุดสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

11 65101001677 นาย ปัณณวิชญ์ ล้ออิสระตระกูล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

12 65101001704 น.ส. จิลมิกา ประทีปคีรี ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

13 65101001750 นาย ภัคพล เปรมประสพโชค สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

14 65101001787 น.ส. ปาริชาติ จารุเพียรเลิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

15 65101001861 น.ส. ธนภรณ์ แทนหา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร โรงเรียน จังหวัด

16 65101001955 นาย ธนกร ฤทธ์ิไวย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี

17 65101001995 น.ส. ชลธิชา สังข์นาค กศน.ต าบลระแหง ตาก

18 65101002086 นาย นรวิชญ์ ม่วงแก้ว กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

19 65101002280 น.ส. วรกานต์ ชูจ าปา ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

20 65101002314 นาย ฐาปกรณ์ ป่ินตระกูล ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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