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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ reg.su.ac.th
คลิกเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วกดค้นหา จะพบรหัสประจาตัวนักศึกษา
คลิกเมนู “หน้าเริ่มต้น” เข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ reg.su.ac.th อีกครั้ง
คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์รหัสประจาตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้จากข้อ 2. ในช่อง “รหัสประจาตัว” และ “รหัสผ่าน”
(กรอกเลขประจาตัวประชาชนของนักศึกษา)
กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด “บันทึก”
(หากกด “บันทึก” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเขียนคาร้องขอแก้ไขข้อมูล ที่กอง
บริหารงานวิชาการ)
เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยขอให้ตรวจสอบ ดังนี้
6.1 เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
6.2 ไม่กด Caps Lock ค้างไว้
6.3 ความยาวของรหัสผ่านไม่ควรเกิน 13 หลัก
6.4 ควรตั้งรหัสผ่านเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ควรใช้เครื่องหมายใด
6.5 ควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกเพื่อนหรือผู้อื่นทราบ และหากเกิดความผิดพลาดในข้อมูลต่าง ๆ ของ
นักศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6.6 ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรหัสผ่านของผู้ปกครองที่กองบริหารงานวิชาการ
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงิน และไปชาระเงินที่ธนาคารตามใบแจ้งยอด หรือ ผ่าน Mobile Application
(SU SMART)
** หากนักศึกษาชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขอคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น**
จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
8.1 scan รูปขนาด 2 นิ้ว ชุดนักศึกษา พร้อมติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยศิลปากร หน้าตรง ครึ่งท่อน
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แสกนเป็นไฟล์ .jpg
save file ขนาด 50K 200 x 200 pixels ตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสประจาตัวนักศึกษา เช่น 630710001.jpg
8.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องด้วย scan เป็นไฟล์ .pdf
ตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสประจาตัวนักศึกษาพร้อมตัวอักษร A เช่น 630710001A.pdf
8.3 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ปพ.1 : พ) หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุการสาเร็จการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (มีระบุวันอนุมัติการ
จบ/วันออกจากโรงเรียน/สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องด้วย แสกนเป็นไฟล์
.pdf ตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสประจาตัวนักศึกษาพร้อมตัวอักษร B เช่น 630710001B.pdf
ส่งตาม E-mail ดังนี้
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ > aree_w@su.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ > utaipattanasak_j@silpakorn.edu
คณะโบราณคดี > aree_w@su.ac.th
คณะมัณฑนศิลป์ > utaipattanasak_j@silpakorn.edu
คณะอักษรศาสตร์ > suwanjinda_l@su.ac.th
คณะศึกษาศาสตร์ > jiapsu@gmail.com
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คณะวิทยาศาสตร์ > YUANLAE_M@su.ac.th
คณะเภสัชศาสตร์ > Direk30102515@gmail.com
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > natheeratanakam_n@su.ac.th
คณะดุริยางคศาสตร์ > utaipattanasak_j@silpakorn.edu
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร > Direk30102515@gmail.com
คณะวิทยาการจัดการ > wimolrat.o@gmail.com
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร > supanyarax_k@su.ac.th
วิทยาลัยนานาชาติ > aree_w@su.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3425-5091
วันและเวลาราชการ (08.30-12.00, 13.00-16.30 น.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3425-5091, 093-7254654
โทรสาร : 0-3425-5807
Website : reg.su.ac.th
ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ
คณะวิชา

Website

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
โบราณคดี
มัณฑนศิลป์
อักษรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดุริยางคศาสตร์
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

finearts.su.ac.th/education
arch.su.ac.th
archae.su.ac.th
decorate.su.ac.th
arts.su.ac.th
educ.su.ac.th
sc.su.ac.th
pharm.su.ac.th
eng.su.ac.th
music.su.ac.th
asat.su.ac.th

วิทยาการจัดการ

ms.su.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ict.su.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ

suic.su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์
0-3427-1379
0-2221-5877
0-2221-7777
0-3427-5030, 0-3427-0413
0-3425-6709
0-3425-5813
0-3424-5303
0-3425-5800
0-3427-0510-2
0-2001-9292 , 0-2880-8660
0-3259-4037-8,
0-3259-4043-50 ต่อ 41138, 41143, 41137
0-3259-4028, 0-3259-4043-50 ต่อ 41045,
41046, 41047
0-3259-4033,
0-3259-4043-50 ต่อ 41113 (เพชรบุรี)
09-1765-9890 (เมืองทองธานี)
0-2639-7521-3
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมในการทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
สาหรับนักศึกษาโครงการปกติ
1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา)
เป็นเงิน
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา)
เป็นเงิน
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)
ภาคการศึกษาละ
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ภาคการศึกษาละ
4.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
4.3 คณะโบราณคดี
4.3.1 สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ภาคการศึกษาละ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือ สาขาวิชามานุษยวิทยา
4.3.2 สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ
4.4 คณะมัณฑนศิลป์
ภาคการศึกษาละ
4.5 คณะอักษรศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
4.6 คณะศึกษาศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
4.7 คณะวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
4.8 คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
4.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาละ
4.10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคการศึกษาละ
4.11 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
ภาคการศึกษาละ
สาหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา)
เป็นเงิน
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา)
เป็นเงิน
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)
ภาคการศึกษาละ
4. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา)
ภาคการศึกษาละ
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.1 คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ภาคการศึกษาละ
5.2 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา
ภาคการศึกษาละ
5.3 คณะศึกษาศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
5.4 คณะวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
5.5 คณะเภสัชศาสตร์
5.5.1 โครงการเภสัชพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
5.5.2 โครงการปริญญาอีกสาขาหนึ่ง (ประมาณการ)
ภาคการศึกษาละ
5.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาละ

1,000
1,500
500

บาท
บาท
บาท

22,000
22,000

บาท
บาท

17,000

บาท

15,000
22,000
15,000
15,000
19,000
23,000
19,000
15,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,000
1,500
500
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,000
25,000
26,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

71,000
48,000
31,000

บาท
บาท
บาท
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5.7 คณะดุริยางคศาสตร์
5.7.1 สาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส และ
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
5.7.2 สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง
5.8 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
5.9 คณะวิทยาการจัดการ
ทุกสาขาวิชายกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน
5.10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.10.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
5.10.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
5.10.3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5.11 วิทยาลัยนานาชาติ
5.11.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการตลาด
การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ และสาขาวิชาการ
จัดการตราสินค้าหรูหรา
5.11.2 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (นศ.ไทย)
5.11.3 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (นศ.ต่างชาติ)
6. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
6.1 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการปริญญาอีกสาขาหนึ่ง
6.2 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

ภาคการศึกษาละ 65,000

บาท

ภาคการศึกษาละ 50,000
ภาคการศึกษาละ 26,000

บาท
บาท

ภาคการศึกษาละ 25,000

บาท

ภาคการศึกษาละ 30,000
ภาคการศึกษาละ 35,000
ภาคการศึกษาละ 25,000

บาท
บาท
บาท

ภาคการศึกษาละ 90,000

บาท

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

120,000 บาท
150,000 บาท

ภาคการศึกษาละ 5,000
ภาคการศึกษาละ 30,000

บาท
บาท

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
10080101800301A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ทุกกลุ่มวิชาเอก
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1
นาย อภิวิชญ์
เฉยไสย
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

จังหวัด
กาฬสินธุ์

คณะมัณฑนศิลป์
10080104800101B หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ชรียา
อหุยา
2
น.ส. นันท์นภัส บุญทับ
ศูนย์กศน.เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
3
น.ส. วรัญญา
วรรณรังษี
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
4
น.ส. สรัลพร
ผดุงชัยทวี
มัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
10080104800102A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย เณาว๊าษ
มะแก้ว
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
2
น.ส. ศรีวิมล
ศุภสิริมงคล
บางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
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10080104800104A สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1
นาย ธนทัต
พงศ์บุญตา
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2
นาย ธนวัฒน์
วาสนาพิตรานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
3
น.ส. ปรียาภรณ์ ดีลุนชัย
ศรีสงครามวิทยา
4
นาย พฤทธิ์
ศรีเพ็ญ
วชิราวุธวิทยาลัย
5
น.ส. พิชามญชุ์
ต้นทอง
ไตรพัฒน์
6
น.ส. อัจฉราภรณ์ ชัยสาร
บอสโกพิทักษ์
10080104800105A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1
น.ส. ณัฐกานต์
อินทรทัต
สารวิทยา
2
น.ส. ปัณฑิตา
เพียรสุวรรณ
กศน. เขตพระโขนง
3
น.ส. ปัณฑิตา
วาดวงพัตร์
สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์
4
น.ส. รวินท์
ชีวรุ่งโรจน์
ธิดานุเคราะห์
10080104800106A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
ไม่มีผผู้ ่านการคัดเลือก

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เลย
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นครปฐม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
จังหวัด

คณะอักษรศาสตร์
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กรภัทร์
ประเสริฐศรี
มารีย์วิทยา
นครราชสีมา
2
นาย กฤตนัย
ปลาทอง
ศรียานุสรณ์
จันทบุรี
3
น.ส. กันติชา
วารินสะอาด
วิเชียรมาตุ
ตรัง
4
น.ส. แก้วสรวง
ดวงแก้ว
สตรีพัทลุง
พัทลุง
5
น.ส. คุณาพร
ชิงดวง
พิบูลวิทยาลัย
ลพบุรี
6
น.ส. จนัสธร
อินทรักษ์
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
7
น.ส. จนิษฐา
พุฒิกุลบวร
สภาราชินี จังหวัดตรัง
ตรัง
8
น.ส. จิรภัทร
ศรีภักดี
วชิรธรรมสาธิต
กรุงเทพมหานคร
9
น.ส. เจนศุภางค์ หงษ์ทอง
สตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร
10 น.ส. ชไมพร
มีระหงษ์
อุดรพิทยานุกูล
อุดรธานี
11 น.ส. ชุริตา
มาวัน
อุตรดิตถ์ดรุณี
อุตรดิตถ์
12 น.ส. ญดาวรรณ เผดิมวัฒนกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
13 น.ส. ญาณิน
คลังแสง
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
นนทบุรี
14 น.ส. ณัฐกมล
กองม่วง
สระบุรีวิทยาคม
สระบุรี
15 น.ส. ณัฐจารี
อ่าคา
สารสาสน์วิเทศศึกษา
สมุทรปราการ
16 น.ส. ณัฐนันท์
นาคาแก้ว
สงวนหญิง
สุพรรณบุรี
17 น.ส. ณัฐพร
เพชรยวน
บางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
18 น.ส. ณิชกมล
หวังธนสาร
ปราโมชวิทยารามอินทรา
กรุงเทพมหานคร
19 น.ส. ณิชาวรินทร์ ชูนุ้ย
นารีวิทยา
ราชบุรี
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20 นาย ธนกร
ทัศดีทัณฑ์
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี
21 นาย ธนพล
บุญพระธรรม กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบ
สุพรรณบุรี
22 น.ส. ธันย์ชนก
เฉยภิรมย์
ศึกษานารีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
23 น.ส. นภาวดี
กันยาประสิทธิ์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
24 นาย นริศ
สุวรรณราช
เชียงใหม่คริสเตียน
เชียงใหม่
25 น.ส. นันทภัค
ปิติวิทยากุล
เลยพิทยาคม
เลย
26 น.ส. นิภารัตน์
เลอวงษา
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
27 น.ส. เนตรนภิส เรืองจิตร
มัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
28 น.ส. ปณิตา
ทรัพย์เรืองเนตร ราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
29 น.ส. ปริยดา
จันทะขิน
ปิยะมหาราชาลัย
นครพนม
30 น.ส. ปิยะพร
นราวงษ์
สตรีวรนาถบางเขน
กรุงเทพมหานคร
31 นาย ปุญญพัฒน์ ด้วงพรม
ศึกษานารีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
32 น.ส. เปมิกา
จารุศรีวรกุล
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
33 น.ส. เปรมปรียา ศรีคามูล
สตรีสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
34 น.ส. ผัลย์ศุภา
พงศ์พัฒนากุล ธิดานุเคราะห์
สงขลา
35 น.ส. พรนภา
คุณาธนะโภค สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ
กรุงเทพมหานคร
36 น.ส. พลอยปภัสสร์ รุจิธนพาณิช
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรุงเทพมหานคร
37 น.ส. พัชรา
อาดัม
บางบ่อวิทยาคม
สมุทรปราการ
38 น.ส. ภัคมล
กลิ่นเสือ
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพมหานคร
39 น.ส. ภัทรธิชา
เพชรสุข
สุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
40 น.ส. ลภัส
ชื่นสมศักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
41 น.ส. วัชราภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
42 น.ส. ศุภลักษณ์ ทองกองเตีย
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
43 น.ส. ศุภัชญา
โคตรพงษ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นนทบุรี
44 น.ส. ศุภิสรา
เจนการ
ศรียานุสรณ์
จันทบุรี
45 น.ส. สุชาดา
สมศรี
บอสโกพิทักษ์
นครปฐม
46 น.ส. สุนิชชา
จันทร์ชื่น
วิเชียรมาตุ
ตรัง
47 น.ส. สุพัฒนาพร จันทรบัญชร
สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
48 น.ส. สุภาพร
บุพบุญ
พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
นนทบุรี
49 น.ส. อทิตยา
อินทร์ประโคน วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
นครราชสีมา
50 น.ส. อรชนก
เพชรบูรณ์
หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
51 น.ส. อรณิชา
เขียวสอาด
กบินทร์วิทยา
ปราจีนบุรี
52 น.ส. อรทัย
ยุทธนา
วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
นนทบุรี
53 น.ส. อสมาภรณ์ สุขจินดา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรุงเทพมหานคร
54 น.ส. อุษณีย์
สงวนศักดิ์ศรี
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย กฤษกร
สุจริตจันทร์
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ
กรุงเทพมหานคร
2
นาย กองทัพ
มีบารุง
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
3
นาย กันตภณ
มาลาพงษ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

น.ส. กันยรัตน์
น.ส. กุลธิดา
น.ส. เกษวดี
นาย ณฐกร
นาย ณัชพล
นาย ณัฐดนัย
นาย ณัฐนนท์
นาย ณัฐพล
น.ส. ณิชาธร
น.ส. ณีรรัตน์
น.ส. ดวงฤทัย
นาย ทักษ์ดนัย
นาย ทิวัตถ์
น.ส. ธัญชนก
น.ส. ธิดารัตน์
น.ส. นภาธาร
น.ส. นัฐนรี
น.ส. นันทพร
น.ส. นิชาภา
น.ส. เนตรชนก
น.ส. บัณฑิตา
นาย ปภังกร
นาย ปรเมษฐ์
น.ส. ประภาพรรณ
น.ส. ปวีณอร
นาย ปัฐ
น.ส. ปาจรีย์
นาย พงศธร
นาย พงษ์สิทธ์
น.ส. พรนภัส
น.ส. พัชรกร
น.ส. พัชรพร
น.ส. พิชญา
น.ส. พิมพ์ชนก
น.ส. แพรกาญจน์
นาย ภคพล
นาย ภูดิศ
นาย ภูรินท์
น.ส. เมฑริกา
น.ส. รติมา

ทองสุข
แสงรุ้ง
เรืองสวัสดิ์
มหาวิจิตร
ธเนศเศรษฐ์
ไชยคา
พรหมคุณ
สายแก้ว
โพธิ์ทอง
บารุงไทยชัยชาญ
อัครจิตราวัฒน์
พิมพ์พัฒน์
คุณรจิต
พันธ์มุง
อาจน้อย
รวมภักดี
ชัยน่าน
ยมโคตร
อภัยวงศ์
พงษ์ประเสริฐ
เจนอรัญ
ประกัง
ชุ่มฉ่า
เพียรทอง
ดอนเย็นไพร
เพชรวรสกุล
ใจสมุทร
รอดบุญเกิด
มั่นมณี
พัฒนสัมพันธ์
มิตรมิ่งขวัญ
ทองเพชรพิสิษฐ์
วรเสฏฐกูล
วงษ์น้อย
บรมรัมย์
จันทิบุตร
แตงโสภา
กิตติวณิชานนท์
ระวิภักตร์
เกื้อสกุล

มารีวิทย์
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดัดดรุณี
สตรีสมุทรปราการ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ฤทธิยะวรรณาลัย
ศรีสะเกษวิทยาลัย
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เบ็ญจะมะมหาราช
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เบ็ญจะมะมหาราช
อุดรพิทยานุกูล
สตรีวิทยา ๒
ท่ามะกาวิทยาคม
ธัญบุรี
สระบุรีวิทยาคม
สตรีสิริเกศ
ชลกันยานุกูล
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
สุรศักดิ์มนตรี
วัดเขมาภิรตาราม
ท่ามะกาวิทยาคม
ราชินีบูรณะ
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วิเชียรมาตุ
สมุทรสาครวิทยาลัย
ศรียาภัย
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กาญจนานุเคราะห์
ศึกษานารี
เตรียมอุดมศึกษา
กาญจนานุเคราะห์
ดาราวิทยาลัย
สตรีอ่างทอง
กศน. เขตบางพลัด
สุรศักดิ์มนตรี
โยธินบูรณะ

ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
ศรีสะเกษ
จันทบุรี
อุบลราชธานี
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ศรีสะเกษ
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
Others
กาญจนบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ตรัง
สมุทรสาคร
ชุมพร
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
อ่างทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
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44 น.ส. รติรส
จุนเด็น
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
45 นาย วรพล
ตั้งตระกูล
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพมหานคร
46 น.ส. ศศิชามญชุ์ สิงห์โต
นารีวิทยา
ราชบุรี
47 น.ส. ศิรษา
จิระคูยุทธชัย
ราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
48 น.ส. ศิริญญา
เลิศแจ้งเจริญ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
49 น.ส. ศีล
ชลายนคุปต์
สตรีวิทยา ๒
กรุงเทพมหานคร
50 นาย สุกิจ
ทองแจ้น
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
สงขลา
51 น.ส. สุชานันท์
นามดี
อุดรพิทยานุกูล
อุดรธานี
52 น.ส. สุพัชรินทร์ สิงห์บรบือ
ราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
53 น.ส. สุภิภา
เวียงสมุทร
ราชินีบูรณะ
นครปฐม
54 นาย อธิรัช
บุญนาศิริ
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี
55 นาย อภิชาติ
บุญเชิด
กาญจนานุเคราะห์
กาญจนบุรี
56 น.ส. อภิฤดี
ชินวงศ์
ดัดดรุณี
ฉะเชิงเทรา
57 นาย อริญชย์
ลักษณะโภคิน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
กรุงเทพมหานคร
58 น.ส. อัจจิมา
นันทเจริญกุล เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี
59 น.ส. อัจฉราวรรณ ลี้ธนันต์ชัย
สุรศักดิ์มนตรี
กรุงเทพมหานคร
60 น.ส. อารียา
หิรัญรักษ์พฒ
ั นา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กรุงเทพมหานคร
61 น.ส. เอื้อมพร
สุขสวย
สิรินธรราชวิทยาลัย
นครปฐม
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กณิตฐา
ดวงกุลสา
สามชุกรัตนโภคาราม
สุพรรณบุรี
2
น.ส. กรชวัล
แพงไพรี
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
3
น.ส. กัลยกร
ตันสุริยวงศ์
หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
4
น.ส. จิติมา
โกยกิจเจริญ
อามาตย์พานิชนุกูล
กระบี่
5
น.ส. จุฑาทิพย์
ถึงอินทร์
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
นครราชสีมา
6
น.ส. ชญาดา
สีหมอก
Other
7
น.ส. ชญานิษฐ์
เกตุสวัสดิ์
อรรถมิตร
กรุงเทพมหานคร
8
น.ส. ชลธิชา
สอนจันทร์
ราชินีบูรณะ
นครปฐม
9
น.ส. โชติกา
ทองบุตรดี
หัวหินวิทยาลัย
ประจวบคีรีขันธ์
10 นาย ณฐพนธ์
ชาตรูประชีวิน โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
11 น.ส. ณัฐชยา
โขมพัฒน์
หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
12 น.ส. ณัฐวศา
นาคขาว
สตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร
13 น.ส. ธวัลพร
วิทวัสกุล
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรุงเทพมหานคร
14 นาย ธีร์ธวัช
วงษ์วรรณ
ศรียานุสรณ์
จันทบุรี
15 น.ส. นฤภร
เพราเพริศภิรมย์ วัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
16 น.ส. บุหลัน
พฤษกรรม
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
มหาสารคาม
17 น.ส. เบญจวรรณ พาลี
บางละมุง
ชลบุรี
18 น.ส. ปนัดดดา
ประหา
โพนทองพัฒนาวิทยา
ร้อยเอ็ด
19 น.ส. ประภัสสร ดิษฐประพัต
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ฯ
กรุงเทพมหานคร
20 น.ส. ปวีณา
ไตรสุธา
สุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
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21 น.ส. ปาณิศา
บุตรดี
วัดไร่ขิงวิทยา
นครปฐม
22 น.ส. พรนรินทร์ จงสวัสดิ์
ตาคลีประชาสรรค์
นครสวรรค์
23 น.ส. พรพรรษา พึ่งพร
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
24 น.ส. พลอยปภัส ธนสินเรืองรัฐ เซนต์โยเซฟ บางนา
สมุทรปราการ
25 น.ส. พิชญา
ลาภนิมิตรชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ราชบุรี
26 น.ส. พิมพ์เพชร พวงทอง
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
27 นาย ภวินท์วิชญ์ ธีระชาติ
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
28 น.ส. วรรณวิสา กิจพิบูลย์
แหลมสิงห์วิทยาคมอาทรสังขะวัฒน
จันทบุรี
29 น.ส. วริศรา
คงพัฒ
วัดนวลนรดิศ
กรุงเทพมหานคร
30 น.ส. วริศรา
ศสิโรจน์
สิรินธรราชวิทยาลัย
นครปฐม
31 น.ส. ศุภญา
วงศ์ภูธรเดชา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กรุงเทพมหานคร
32 น.ส. สุขศิริ
อินตาวงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เชียงราย
33 นาย สุธีรเมธ
สวัสดี
มัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
34 น.ส. หทัยชนก
ลือชัย
สารสาสน์วิเทศสายไหม
กรุงเทพมหานคร
35 น.ส. อภิสรา
อินทร
อยุธยานุสรณ์
พระนครศรีอยุธยา
36 น.ส. อรกมล
กุลประเสริฐศรี นารีวุฒิ
ราชบุรี
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กัญญาณัฐ กองเกตุใหญ่
เทพมิตรศึกษา
สุราษฎร์ธานี
2
น.ส. กิตติยา
อินทร์ประเสริฐ สมุทรสาครบูรณะ
สมุทรสาคร
3
น.ส. เกวรินทร์
นันสมบัติ
สมุทรสาครบูรณะ
สมุทรสาคร
4
น.ส. จิณณพัต
รักพ่อ
เทิงวิทยาคม
เชียงราย
5
นาย จิรายุ
มีอยุ่เต็ม
สารสาสน์วิเทศนครปฐม
นครปฐม
6
นาย เจตนิพิฐ
กองแก้ว
ปทุมเทพวิทยาคาร
หนองคาย
7
นาย ชิษณุพงศ์
แสนดี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
แพร่
8
น.ส. ณัฏฐธิดา
ทรัพย์ทวี
สิรินธรราชวิทยาลัย
นครปฐม
9
น.ส. ณัฐชา
สะอี๊ด
หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
กรุงเทพมหานคร
10 น.ส. ณัฐรดา
แก้วมณี
หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
11 น.ส. ตะวันฉาย เล็กเพชรสว่าง สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
12 นาย นภัสพล
ภูวนารถนุกูล หอวัง
กรุงเทพมหานคร
13 นาย บารมี
พูลสมบัติ
พัทลุง
พัทลุง
14 น.ส. เพชรรัตน
รัถยาดิลก
อัสสัมชัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
15 น.ส. ภัทรพรรณ ยาทองไชย
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
16 น.ส. มัลลิกา
เวฬุวนารักษ์
กุดชุมวิทยาคม
ยโสธร
17 น.ส. สุพรี
ขจรรุ่งศิลป์
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
18 นาย อนุพงศ์
ปรัชพันธ์
สตรีภูเก็ต
ภูเก็ต
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คณะศึกษาศาสตร์
10080206700601A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กรกช
เพ็งแจ่มศรี
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
2
น.ส. กุลธิดา
โค้วไล้
นารีวุฒิ
ราชบุรี
3
น.ส. จิราพัชร
แสงเรือง
ศรียานุสรณ์
จันทบุรี
10080206700601B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กนกอร
จันทร์ปุก
ศรัทธาสมุทร
สมุทรสงคราม
2
น.ส. ปภาวี
เดชพรหม
นราสิกขาลัย
นราธิวาส
3
น.ส. พอใจ
จันทร์ละออ
ราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
10080206700801A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ไม่มีผผู้ ่านการคัดเลือก
10080206702001P หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ขวัญชนก
กิตติสวัสดิ์
สตรีราชินูทิศ
อุดรธานี
2
น.ส. จารุพร
สุขสบาย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ปทุมธานี
3
น.ส. ชัญญา
พรรณศรี
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด
4
น.ส. ธิดารัตน์
กลิ่นจันทร์
เลยพิทยาคม
เลย
5
น.ส. ศุภลักษณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
สงวนหญิง
สุพรรณบุรี
10080206702001G หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ธนวัฒน์
รัตนกิจไพบูลย์ ศรีวิชัยวิทยา
นครปฐม
2
นาย บุญกฤช
นาเลี้ยง
สมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาคร
3
น.ส. เบญจวรรณ สมกุล
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
4
น.ส. ปภัสรา
จันทร์เชื้อแถว ราชินีบูรณะ
นครปฐม
5
น.ส. พรนารายณ์ อิทธิราลักษณ์ สุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
6
นาย อับดุลฆ๊อฟฟาร์ ยูโซ๊ะ
โยธินบารุง
นครศรีธรรมราช
10080206702002B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. จิรัญญา
สืบสุนทร
วาปีปทุม
มหาสารคาม
2
น.ส. จุฑารัตน์
แตงตาด
กันตังพิทยากร
ตรัง
3
นาย ชนาเมธ
อัคพิน
สกลราชวิทยานุกูล
สกลนคร
4
น.ส. นันทภัค
สิงห์กลม
เซนต์โยเซฟนครสวรรค์
นครสวรรค์
5
น.ส. ภคนันท์
อยู่เจริญ
บุญวัฒนา
นครราชสีมา
6
น.ส. ภัคจิรา
คานิล
สิรินธร
สุรินทร์
7
น.ส. ภาวิมล
พั่วสาโรง
สตรีชัยภูมิ
ชัยภูมิ
8
นาย สิรภพ
กองแก้ว
อุดรพิทยานุกูล
อุดรธานี
9
น.ส. สิริกาญจน์ เจือจันทร์
ศรีราชา
ชลบุรี
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10080206702501B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ชลธิชา
หลุดหละ
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สงขลา
2
น.ส. ปภาวี
ทรงโฉม
ศรีราชา
ชลบุรี
3
น.ส. พิทยารัตน์ ทาทานุก
สายธรรมจันทร์
ราชบุรี
4
น.ส. สุธิศา
ลือมอญ
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
10080206900701B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ณัฏฐพล
เก่งการเรือ
มัธยมประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานคร
2
น.ส. ณัฐฐิญา
ธัญพืช
สตรีมารดาพิทักษ์
จันทบุรี
3
นาย ทิวัตถ์
จิตติศักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
4
นาย เทพธร
เทพชาลี
บางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
5
นาย นนทกาญจน์ ประคองใจ
ไตรมิตรวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
6
นาย บริชานัน
ทรงยศ
ภูเก็ตวิทยาลัย
ภูเก็ต
7
น.ส. ประภัสรา คาเลิศ
สาธิตบางนา
สมุทรปราการ
8
น.ส. ฟ้าประธาน มั่งทอง
ตาคลีประชาสรรค์
นครสวรรค์
9
น.ส. ลลิตา
แซ่โค้ว
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี
10 นาย วุฒินันท์
มีศิริ
อยุธยาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
11 น.ส. ศศิธร
นครไชย
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
ปทุมธานี
12 นาย สุริยเทพ
วิวัฒนาทร
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชู
นครปฐม
13 น.ส. อาทิตยา
ศรีกิจรุ่งเรือง
ศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
14 น.ส. อารียา
ซ่อนกลิ่น
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
10080206903801B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กัญสุชญา เพชรรัตน์
วัชรวิทยา
กาแพงเพชร
2
น.ส. ขวัญตา
ปาสามารถ
น้าพองศึกษา
ขอนแก่น
3
นาย จิตรภาณุ
คาเสน
ทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
4
นาย ชย
เชียงทอง
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
5
นาย ชลธิศ
บุญเลี้ยง
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
6
น.ส. ญาณิศา
เสือเดช
ราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
7
น.ส. ฐิติมา
สุทธิศาสนกุล สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
นครปฐม
8
นาย ทัศนัย
บุราคร
กรพิทักษ์ศึกษา
กรุงเทพมหานคร
9
นาย นรธัช
ชาครทัศนีย์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10 น.ส. บุณฑริกา
จันทะนี
บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ชลบุรี
11 นาย พิชาภพ
ภัทรวิรากานต์ โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
12 น.ส. ภัสรวี
บุญกล่า
ราชินีบูรณะ
นครปฐม
13 นาย ภาสกร
สุขเกิด
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
14 น.ส. วรรณพร
ต้นจันทร์
พิบูลวิทยาลัย
ลพบุรี
15 น.ส. วริศรา
นนท์แก้ว
กรรณสูตศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
16 นาย ศุภากร
ปัญญานฤนาท บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กรุงเทพมหานคร
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17 น.ส. สุภาวดี
เกตุรัตน์
สตรีพัทลุง
18 น.ส. หทัยภัทร
เกษมจิต
สิรินธรราชวิทยาลัย
19 น.ส. อัญธิกา
พันธะมา
10080206904201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1
น.ส. ชัญญา
เรือนเพ็ชร
หอวัง
2
นาย ปรีดี
วีระแสง
พระปฐมวิทยาลัย
3
น.ส. ปาริฉัตร
มณีทา
พิบูลวิทยาลัย
4
น.ส. มินตรา
รอดภัย
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
5
น.ส. ศิรินภา
คาบู่
นารีวุฒิ

พัทลุง
นครปฐม
Others
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี

คณะวิทยาศาสตร์
10080207210301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ผ่องนภา
เอี่ยมจันทร์
ราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
2
น.ส. สุพรรณิการ์ รักชาติ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)
กรุงเทพมหานคร
10080207210302B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ทิพากร
กิติวราธร
ราชวินิต นนทบุรี
นนทบุรี
10080207210401B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ชนม์เจริญ เอี้ยวโพธิเงิน
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
2
น.ส. ชุติมา
จันทะกล
สารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
3
น.ส. ธัญญารัตน์ มาตรศรี
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สมุทรสาคร
4
น.ส. พชรกมล
กาศลังกา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
แพร่
5
น.ส. ภูษณิศา
วศินวสุรัตน์
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
6
น.ส. รัชฎาภรณ์ ตรีเข้ม
บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
สุพรรณบุรี
7
นาย สิมะโรจน์
สิมะรักษ์อาไพ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
8
น.ส. สุสิตา
จินดา
ศรียานุสรณ์
จันทบุรี
10080207210501B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ชลกานต์
เหลืองรุ่งทรัพย์ พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
2
น.ส. ธนารักษ์
จินต์ธนารักษ์ มัธยมฐานบินกาแพงแสน
นครปฐม
3
น.ส. ธันย์นิชา
โชติจารุสวัสดิ์ ราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
4
น.ส. เบญญทิพย์ ปลายแก่น
ประสาทวิทยาคาร
สุรินทร์
5
น.ส. ภัทราภรณ์ เนื่องไชยศ
วัดเขมาภิรตาราม
นนทบุรี
6
น.ส. สุขนิษฐ์
ทองคา
ฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร
10080207210701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กรองทอง สุนทรวิภาค
กาญจนานุเคราะห์
กาญจนบุรี
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2
น.ส. จารุชา
วงหาจักษ์
ปทุมเทพวิทยาคาร
หนองคาย
3
น.ส. ชญาภา
มหาสัตย์
ฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร
4
น.ส. ชนาภัทร
แก้วนักคล้า
สุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา
5
น.ส. ชมนาด
ข่ายแก้ว
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย
6
นาย ณฐนนท์
ริมสันเทียะ
ราชสีมาวิทยาลัย
นครราชสีมา
7
น.ส. ณิรดา
แย้มงามเหลือ ฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร
8
นาย พงศกร
เหล่าพิพัฒน์ตระกูล ชัยภูมิภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
9
น.ส. ภัทรวดี
เล็กสิงห์โต
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี
10 น.ส. ศิริกัณญา
พรมกา
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
พิจิตร
10080207212701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ณพงศ์ชน
วีระชาติ
เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
10080207213101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ฉัตรชัย
คงศักดิ์อุดมสุข ปทุมวิไล
ปทุมธานี
2
น.ส. นภัสนันท์ ทรัพย์อินทร์
ราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
3
นาย นรณัฐ
มณีรัตน์
สวนกุหลาบวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
4
นาย พสิษฐ์
สนุกแสน
สุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา
5
น.ส. รัสสิภรณ์
แป้นเกิด
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนฯ นครปฐม
6
น.ส. ลลิตาวดี
ธงกลาง
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลาย
นครปฐม
7
น.ส. ศศิกานต์
ทาระ
กันทรารมณ์
ศรีสะเกษ
10080207220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กรันฑรัตน์ สามงามน้อย
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร
2
นาย ธนบดี
เตมีสุภาพ
สารสาสน์พิทยา
กรุงเทพมหานคร
3
นาย พงศกร
คาพรหม
Others
4
นาย อรรถพล
บุญกราน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
ตรัง
5
น.ส. ฮาญัร
บินเย๊าะ
ธรรมวิทยามูลนิธิ
ยะลา
10080207220201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กุสุมา
เปี่ยมเพ็ง
ราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
2
นาย คุณากร
ภิญโญภาวการ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
3
นาย จุลจักร
หมีนเส็น
บางละมุง
ชลบุรี
4
นาย ณัฎฐพล
อยู่ประเสริฐ
ถาวรานุกูล
สมุทรสงคราม
5
นาย ธนินท์รัฐ
เหนี่ยวพึ่ง
บางสะพานวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
6
น.ส. เปมิศา
ไตรสุวรรณ์
วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
7
น.ส. พรสวรรค์ ตันศิริ
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
8
นาย พันตรี
อชิโนบุญวัฒน์ โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
9
นาย พีระพงศ์
เกษมสุขไพศาล สามร้อยยอดวิทยาคม
ประจวบคีรีขันธ์
10 น.ส. รัญชิดา
พูพิชชากร
สารสาสน์วิเทศสายไหม
กรุงเทพมหานคร
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10080207220301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ณัฐพร
ณ ศรีตะคุ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
10080207701801A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1
น.ส. กัญญาพัชร คาลือ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2
นาย จิรภัทร
วรรณสาย
เบ็ญจะมะมหาราช
3
นาย ฉัตรชัย
เดชทุ่งคา
ทุ่งตะโกวิทยา
4
น.ส. ชญานิน
เสนาอาจ
อุดรพิทยานุกูล
5
น.ส. เพ็ชรไพลิน สุขแสวง
บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์

จังหวัด
พิษณุโลก
อุบลราชธานี
ชุมพร
อุดรธานี
ชลบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. จิตอารีย์
ยวนใจ
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
2
นาย ธนวัฒน์
กมลรัมย์
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
นนทบุรี
3
น.ส. เนตรชนก เขียวขา
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สมุทรสาคร
4
น.ส. ปรัชญาพร แก้วพวง
นาคประสิทธิ์
นครปฐม
5
น.ส. ศยพร
ล้วนวิริยะกุล
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
6
น.ส. ศุภิสรา
เริงมงคล
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
7
น.ส. สิรามล
นิลรัต
สายธรรมจันทร์
ราชบุรี
8
น.ส. สุจิตรา
จักรงาม
ตราษตระการคุณ
ตราด
9
นาย อธิป
สิงเหม็ง
ราชวินิตบางแคปานขา
กรุงเทพมหานคร
10 น.ส. อารีรัตน์
เพ็งน้าคา
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ร้อยเอ็ด
10080209211201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ณัฏฐณิชา ถาลี
สมุทรสาครบูรณะ
สมุทรสาคร
2
น.ส. เปงฟ้า
โรกใหม่
บ้านปล่องเหลี่ยม
สมุทรสาคร
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กนกภรณ์
ผ่องสอาด
ชลบุรี สุขบท
ชลบุรี
2
น.ส. จรัสพร
คงมา
รัตนราษฎร์บารุง
ราชบุรี
3
นาย ไชยวัฒน์
โพธิ์ราษฎร์
ชัยบาดาลวิทยา
ลพบุรี
4
น.ส. ญาณิศา
เย็นเพชร
พระนารายณ์
ลพบุรี
5
น.ส. ณิชาภัทร
นุขันธ์
บ้านไผ่
ขอนแก่น
6
น.ส. นันทรัตน์
แซ่ตั้ง
หล่มสักวิทยาคม
เพชรบูรณ์
7
น.ส. รัชภรณ์
วิกยานนท์
สิรินธรราชวิทยาลัย
นครปฐม
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10080209300101B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ไม่มีผผู้ ่านการคัดเลือก
10080209302502B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ต้องตา
จินตกสิกรรม
บุญวาทย์วิทยาลัย
ลาปาง
2
น.ส. ธิดารัตน์
ดนตรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ลพบุรี
3
นาย ภาสวร
ยอดพีระ
ราชวินิตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
4
น.ส. สุพิชฌา
เสโส
ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
5
น.ส. อภิชญา
ธารงค์จตุพงษ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
6
นาย อาธิวัตร
ญาติอยู่ไกล
เชียงคาวิทยาคม
พะเยา
10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย จิตติ
สมสะอาด
แก่นนครวิทยาลัย
ขอนแก่น
2
น.ส. ชรินันต์
แสนดี
สิรินธร
สุรินทร์
3
นาย ชานนท์
ช่วงแสงอุทัย
ชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
4
นาย ณันชพงศ์
สุขเรือง
กรพิทักษ์ศึกษา
กรุงเทพมหานคร
5
น.ส. พิชญาภัทร จารัสศรี
โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
6
นาย พูลศักดิ์
กล้วยจานงค์
ถาวรานุกูล
สมุทรสงคราม
10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

1

นาย พสิษฐ์

พลเรือง

เบญญาพัฒน์

นครปฐม

โครงการ Portfolio
10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ธนาวัลย์
ปานคา
ทวารวดี
นครปฐม
2
นาย ภูมิภูวนารถ ภาสบุตร
แก่งคอย
สระบุรี
3
น.ส. วิภาวี
โสรัตน์
เบญญาพัฒน์
นครปฐม
10080209302501B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ไม่มีผผู้ ่านการคัดเลือก
10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
(โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ลลิล
รักษ์วงศ์
มัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
2
น.ส. ศิริวรรณ
แสนใจวุฒิ
มหาไถ่ศึกษาเลย
เลย
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โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ไม่มีผผู้ ่านการคัดเลือก
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ไม่มีผผู้ ่านการคัดเลือก
10080209300601B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย กรกช
มนเพียรจันทร์ สุรวิทยาคาร
สุรินทร์
2
น.ส. สิรินดา
มณีจินดา
สารสาสน์วิเทศนครปฐม
นครปฐม
10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ไม่มีผผู้ ่านการคัดเลือก
10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
(โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ไม่มีผผู้ ่านการคัดเลือก
10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด

1
2
3

น.ส. กุลสตรี
นาย ทักษดนย์
น.ส. พัทธ์พิชา

ลิสอน
ฤกษ์สกุลชัย
จันทร์เจริญ

สิรินธรราชวิทยาลัย
รัตนราษฎร์บารุง
นารีวุฒิ

นครปฐม
ราชบุรี
ราชบุรี

คณะดุริยางคศาสตร์
10080110610601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย รชตะ
รัตนเกษร
ฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร
10080110800201B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กนกนภา
จันทร์ศิริ
สุรศักดิ์มนตรี
กรุงเทพมหานคร
2
นาย เพิ่มพูล
บัวแตง
สุรศักดิ์มนตรี
กรุงเทพมหานคร
10080110800202B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)
1
นาย ชนน
มงคลอัตตะสาร โพธิสารพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
2
นาย ชานนท์
ลีปริคณห์
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ปทุมธานี
3
นาย ฐากูร
อัชนะพรกุล
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
4
นาย ณยศ
พรหมประสิทธิ์ เซนต์คาเบรียล
กรุงเทพมหานคร
5
นาย ปรเมศวร์
ญาติพินิจ
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
6
นาย ปุญญพัฒน์ หาญยศ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
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7
นาย พลิทธิ์
กันหาไธสง
เมืองพลพิทยาคม
8
น.ส. อลิน
พงศ์สาราญกุล
10080110800203B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)
1
นาย RODOLFO SUMALBAG
2
น.ส. ปัทมา
มารศรี
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
3
น.ส. พลอยไพริน ขจรภพ
4
นาย พัชรพล
ศรีสง่า
เตรียมอุดมศึกษา
5
นาย ภัทรพล
สงสี
เพชรพิทยาคม
6
นาย รณกฤต
กฤศมน
วังไกลกังวล
7
นาย สุวัฒน์
สุขแก้ว
วัดสุทธิวราราม

ขอนแก่น

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กัลยภรณ์
จันทร์ดา
ราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
2
นาย จิรายุ
นุ่นคง
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
พัทลุง
3
น.ส. ปณิษษา
ใจกล้า
สุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา
4
น.ส. พลอยชมพู วุฒิสิงห์ชัย
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
5
นาย วัชราภรณ์ สวนโพธิ์
อันนาลัย
สมุทรสาคร
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย มงคล
สังฆทิพย์
ทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
2
นาย ศุภกฤต
อิ่งอารี
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
10080311500403B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ธนกฤต
บุญสนอง
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
2
นาย ปกป้อง
คูหะธรรมคุณ สารสิทธิ์พิทยาลัย
ราชบุรี
3
น.ส. เพ็ญพิชชา เชื้อตี่
พิมานพิทยาสรรค์
สตูล

คณะวิทยาการจัดการ
10080312610201B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. ธนัชพร
ธรรมปรีชา
ฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร
2
น.ส. นันทชพร
วงศ์ศักดิ์ศิริกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ
กรุงเทพมหานคร
3
นาย ภทรพล
มะโนรัตน์
ปทุมวิไล
ปทุมธานี
10080312610202B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย จิรายุ
สีสะเทียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
2
น.ส. ชยาภรณ์
ทองยวน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธา
สุราษฎร์ธานี
3
น.ส. ณัชชา
รี่คุปต์ฤทธิ์
ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
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4
นาย ณัฐวุฒิ
ตอเสนา
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ร้อยเอ็ด
5
นาย ดรณ์
พงศ์ตระหง่าน สุรศักดิ์มนตรี
กรุงเทพมหานคร
6
น.ส. ธัญชาติ
อารยะศิริ
สระบุรีวิทยาคม
สระบุรี
7
นาย นรภัทร์
ทองอยู่
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
กรุงเทพมหานคร
8
น.ส. บุณยวีร์
บุญราศรี
สตรีระนอง
ระนอง
9
น.ส. ปาลิดา
กายสิทธิ์
บางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
10 นาย พิทักษ์โชติ ชนาชน
สอาดเผดิมวิทยา
ชุมพร
11 น.ส. วิชญาณ์พร เขียวสลับ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
12 น.ส. วิภาวี
ทางธรรม
เบญจมราชานุสรณ์
นนทบุรี
13 น.ส. สายธาร
วัฒนโยธิน
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
14 น.ส. สิริวรรณ
ทรัพย์สมบัติ
ศรีราชา
ชลบุรี
15 น.ส. อรวีร์
เรืองปัญญาวุฒิ โพธิสารพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
16 นาย อัครพล
พละสุขสันต์
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ฉะเชิงเทรา
10080312610203B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กิติยา
ชัยวิฑูอนุกูล
มารีย์วิทยา
นครราชสีมา
2
นาย ณัฐธนนท์
มานะกุล
ศรัทธาสมุทร
สมุทรสงคราม
3
นาย ธีร์ธวัช
วงศ์ซื่อ
สารสิทธิ์พิทยาลัย
ราชบุรี
4
นาย ธีรพัฒน์
วิทิพย์รอด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
5
นาย นันทพันธ์
จินดาเจษฎาสิริ ราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
6
น.ส. ปวริศา
สาระอาภรณ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
7
น.ส. รักษิณา
พุทธา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
8
น.ส. วรรณนิภา ศิริปะกะ
สตรีราชินูทิศ
อุดรธานี
9
นาย สิรวิชญ์
เมืองยม
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพมหานคร
10 น.ส. อมินดา
ธนรุ่งปัญญาสิทธิ์ มารีย์วิทยา
นครราชสีมา
10080312610501B หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ชิษณุพงศ์
นิลอินจันทร์
มอวิทยานุสรณ์
สงขลา
2
นาย ต้นตระกูล จันทร์แดง
สุรวิทยาคาร
สุรินทร์
3
น.ส. ธมลวรรณ ไชยยศ
สมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาคร
4
น.ส. นริศรา
นามพุทธา
โพนทองพัฒนาวิทยา
ร้อยเอ็ด
5
น.ส. นิชธิรา
เกียรติขจายกาจร พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
6
น.ส. บัณฑิตา
มากขนอน
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
7
น.ส. ประภัสสร วงษ์นวล
บางสะพานวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
8
น.ส. ปรายฟ้า
คงเกตุ
สารวิทยา
กรุงเทพมหานคร
9
น.ส. เปรมกมล ผลาผล
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
10 น.ส. พันธ์วิรา
นาวีรัตนวิทยา เซนต์ปอลคอนแวนต์
ชลบุรี
11 นาย ภูรินท์
มหาธนะกิติวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
12 น.ส. รัชฎา
นิลามูล
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
กรุงเทพมหานคร
13 น.ส. วาสนา
ทองดีเขียว
วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ปทุมธานี
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14 นาย ศรีวุฒิ
พิพัฒน์สิริรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
15 นาย ศิวัช
พนาสวัสดิ์
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพมหานคร
16 น.ส. สินี
อินทวิเชียร
ชลประทานวิทยา
นนทบุรี
17 น.ส. อารียา
ตรีขันธ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
10080312610601B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กนกวรรณ พรหมรักษ์
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
น.ส. กานต์ธิดา พิรักษา
บางพลีราษฎร์บารุง
สมุทรปราการ
3
น.ส. กุลลดา
สุระพิมลศาล
นารีวุฒิ
ราชบุรี
4
น.ส. เขมิสรา
ขวัญมงคลชัย พิชัยรัตนาคาร
ระนอง
5
น.ส. จันทร์นิศา ปลื้มจิตร์
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
6
นาย จิรวัฒน์
สรหงษ์
พิบูลวิทยาลัย
ลพบุรี
7
น.ส. ชนากานต์ อยู่สุข
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
8
นาย ชนาธิป
ตุ้ยดี
สมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาคร
9
น.ส. ชนาภา
ดอนไพรเพชร มัธยมฐานบินกาแพงแสน
นครปฐม
10 นาย ชยภณ
กมลศักดิ์พิทักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
11 น.ส. ณัฐชานันท์ พงษ์เกตุ
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
12 น.ส. ทอฝัน
กูลสวัสดิ์
หอวัง
กรุงเทพมหานคร
13 น.ส. นิตา
พรหมเกตุ
พิชัยรัตนาคาร
ระนอง
14 น.ส. เบญจวรรณ แสงอินทร์
พิชัยรัตนาคาร
ระนอง
15 นาย พุฒิเมธ
ธีรเมธอัครา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
16 นาย สุรยุทธ
เกลี้ยกล่อม
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
นนทบุรี
17 นาย อลังการ
สามนคร
แก่นนครวิทยาลัย
ขอนแก่น
18 นาย อิสรา
สวัสดิทัศน์
พระแม่สกลสงเคราะห์
นนทบุรี
19 น.ส. อิสริยาภรณ์ ดวงอาจ
พระนารายณ์
ลพบุรี
10080312611001B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย ก้องภพ
โชคสถาพร
ปทุมวิไล
ปทุมธานี
2
นาย ฆนรุจ
จินตนานุช
ระเบียบศึกษา
กรุงเทพมหานคร
3
น.ส. จารญา
ทองประเสริฐไชย สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
4
น.ส. จุฑารัตน์
พ่วงพรม
อรุณประดิษฐ์
เพชรบุรี
5
น.ส. ชลธิดา
เพราะกลาง
แก้งคร้อวิทยา
ชัยภูมิ
6
น.ส. ญาตาวี
บุญมาก
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
7
น.ส. ณรฎา
จิรรุ่งโรจน์
พระหฤทัยคอนแวนต์
กรุงเทพมหานคร
8
น.ส. ธดากรณ์
คาแก้ว
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
9
นาย ธนพัฒน์
ตั้งกมลประเสริฐ เทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร
10 น.ส. ธันยากานต์ สุกกล่า
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
11 น.ส. บัวบุรินทร์ ผิวเพชร
มัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
12 น.ส. พรพิมล
ชนประทาน
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
ปทุมธานี
13 น.ส. พัทธมน
เรืองเนตร
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ราชบุรี
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14 นาย ภาณุพงศ์
ยาดี
สระบุรีวิทยาคม
สระบุรี
15 น.ส. มาลี
แซ่ตั้ง
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ
กรุงเทพมหานคร
16 น.ส. ลลิต
มั่นหมาย
หอวัง
กรุงเทพมหานคร
17 น.ส. วรรณิดา
กล้าหาญ
วัดทรงธรรม
สมุทรปราการ
18 น.ส. วันทนีย์
พรมสวัสดิ์
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สมุทรสาคร
19 นาย สิรภพ
ทองเกิด
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
20 นาย อรรถพร
อรรถสกุล
สารสิทธิ์พิทยาลัย
ราชบุรี
21 น.ส. อริสา
อิ่มเอมประเสริฐ หอวัง
กรุงเทพมหานคร
22 น.ส. ออรญา
แข็งแรง
มุกดาหาร
มุกดาหาร
10080312620101B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กานต์ธิดา ยอดรักษา
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
2
น.ส. เขมณิช
วิมลโสภา
ภูเก็ตวิทยาลัย
ภูเก็ต
3
น.ส. คันธารัตน์ ขุนรัง
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
นครศรีธรรมราช
4
น.ส. จุฬาลักษณ์ กลัดนาค
วังไกลกังวล
ประจวบคีรีขันธ์
5
น.ส. ชนิดา
เกตุวิลัย
ศรีบุณยานนท์
นนทบุรี
6
น.ส. ชุติกานต์
ถนนนอก
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพมหานคร
7
น.ส. ฐิตากร
ตระหง่านศรี
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
8
น.ส. ธนนันท์
เขียวสลับ
สุราษฎร์พิทยา
สุราษฎร์ธานี
9
นาย ธนพัฒน์
แหวนเพ็ชร
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี
10 น.ส. ธรณ์รินญ่า รัตน์อุบลไกร
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
11 น.ส. นภัทรสร
เหลี่ยมบาง
ฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร
12 น.ส. พิชชาภา
อภิวัฒนสิริ
เซนต์ปอลคอนแวนต์
ชลบุรี
13 น.ส. รุจิรา
พยัคคา
สมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาคร
14 น.ส. วริศรา
ทองสังข์
พัทลุง
พัทลุง
15 น.ส. วิยะดา
หล่องตาหล้า
มัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
16 น.ส. ศศิพัชญ์
วราฐิติโรจน์
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
17 น.ส. ศิโรเมาลี
ดวงละม้าย
อู่ทองศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
18 น.ส. อารยา
สิงห์สาธร
สตรีราชินูทิศ
อุดรธานี
10080312620102B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กมลชนก
วารีศุภรัตน์
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ
กรุงเทพมหานคร
2
น.ส. จิตราพร
สดใสจิตต์
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
3
น.ส. ชนิตา
สันทัด
นารีวุฒิ
ราชบุรี
4
น.ส. นภาวรรณ จันทร์แจ้ง
มัธยมวัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
5
น.ส. นริสรา
เทวัญ
ลาปางกัลยาณี
ลาปาง
6
น.ส. นิชชาวัลย์ สันติเลขะกุล
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ
กรุงเทพมหานคร
7
น.ส. เบญญาพร วงศ์ชัย
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
กรุงเทพมหานคร
8
น.ส. ประภาศิริ นาเจริญสมบัติ เซนต์โยเซฟทิพวัล
สมุทรปราการ
9
น.ส. ปริญญา
แซ่ตั๊น
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
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10 นาย ปารินทร์
บัวสด
สตรีสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
11 น.ส. พิชยา
จรูญศรี
สารวิทยา
กรุงเทพมหานคร
12 น.ส. แพรวา
ธรรมพุทธรักษา ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
13 นาย ภัทรพงษ์
ฟุ้งทวีวงศ์
ยอแซฟอุปถัมภ์
นครปฐม
14 น.ส. เมธาพร
เชยโสภณ
ชลประทานวิทยา
นนทบุรี
15 น.ส. วราภรณ์
พลเสน
ราชินีบูรณะ
นครปฐม
16 น.ส. อรอุมา
ลาภมาก
อรุณประดิษฐ์
เพชรบุรี
10080312903101B หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กชกร
เงินจีน
สายธรรมจันทร์
ราชบุรี
2
น.ส. กนกพร
ทองคาขาว
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
น.ส. กุลิสรา
แพงกระโทก
กรรณสูตศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
4
น.ส. คีตกานท์
พลสมัคร
สตรีราชินูทิศ
อุดรธานี
5
น.ส. จตุพร
เสือสุด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร
6
น.ส. จิตจาริน
จงจิตต์
กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
7
นาย จุลจักร
ศิลาเหลือง
สตึก
บุรีรัมย์
8
น.ส. ชยาภรณ์
พิมพ์สังข์
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สมุทรปราการ
9
น.ส. ชามีมี่
ฮัมดาหลี
หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
10 น.ส. ฐานิตา
ปิ่นสุภา
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
11 น.ส. ฐิตาภา
บุตรไธสง
อัสสัมชัญนครราชสีมา
นครราชสีมา
12 น.ส. ณวินดา
เชื้อดี
หอวัง
กรุงเทพมหานคร
13 นาย ณัฐกิตติ์
จูเอี่ยม
ยอแซฟอุปถัมภ์
นครปฐม
14 น.ส. ณัฐริกา
เจริญนาน
อยุธยานุสรณ์
พระนครศรีอยุธยา
15 น.ส. ณัฐริกา
แสงกล้า
อยุธยานุสรณ์
พระนครศรีอยุธยา
16 นาย ณัฐวัตร
แสงขา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
17 นาย ไตรภพ
พุ่มดอกไม้
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
18 นาย ทัญพิสิษฐ์ กิตติศักดิ์นาวิน สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
นครปฐม
19 นาย ธัชพล
พรมสวัสดิ์
ชลราษฎรอารุง
ชลบุรี
20 นาย ธัชวิทย์
นาผล
อุดรพิทยานุกูล
อุดรธานี
21 น.ส. นภาปิยาพัศ จันทร์แจ้ง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
22 น.ส. นฤมล
ศรีเพ็งแก้ว
ไทรน้อย
นนทบุรี
23 น.ส. เบญจรัตน์ ยะนินทร
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ฉะเชิงเทรา
24 น.ส. ปฐมธิดา
ฉ่ามิ่งขวัญ
มัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
25 น.ส. ปวีณ์ธิดา
โสภาคย์มงคล บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์
ชลบุรี
26 น.ส. พิจิตรา
ประเสริฐสม
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
27 นาย พีรวัส
ผัดกันทา
บุญวาทย์วิทยาลัย
ลาปาง
28 น.ส. พุธิตา
หิรัญคา
ชัยบาดาลวิทยา
ลพบุรี
29 น.ส. ภัทรศรี
อิศรางกูร ณ อยุธยา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
30 น.ส. ภุมรินทร์
ภุมเรศ
ถาวรานุกูล
สมุทรสงคราม
31 น.ส. รวิสรา
ม่วงไหมทอง
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี

- 23 -

32 น.ส. วิภาดา
ศรีวิชา
โนนสูงศรีธานี
นครราชสีมา
33 น.ส. ศศิลักษณ์ เผดิมรอด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
34 นาย ศุภณัฐ
รักษาทรัพย์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
นนทบุรี
35 นาย สิรภัค
มงคลเวส
วารีเชียงใหม่
เชียงใหม่
36 นาย สิริโชคตะวัน หมั่นนอก
วชิรธรรมสาธิต
กรุงเทพมหานคร
37 น.ส. สิริยากร
บุญคล้อย
ราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
38 น.ส. อภิรญา
ท้วมปาน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี
39 นาย อภิสิทธ
เงินสมบัติ
วัดนวลนรดิศ
กรุงเทพมหานคร
40 น.ส. อรุโนทัย
ข้าวสามรวง
อยุธยานุสรณ์
พระนครศรีอยุธยา
41 น.ส. ไอลดา
ไชยรส
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี
10080312903501A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กัญญาณัฐ หมื่นชานาญ
ราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
2
น.ส. แก้วกัลยา ชมพระแก้ว
นารีวิทยา
ราชบุรี
3
น.ส. จิตราภรณ์ เพ็งปาน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ราชบุรี
4
น.ส. จิรภัทร์
กอแก้ว
วัชรวิทยา
กาแพงเพชร
5
น.ส. ชามาวีร์
โพนเงิน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
6
น.ส. ณัฏฐณิชา พวงศรี
เบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
7
นาย ณัฐกิตติ์
พุ่มวิเศษ
อยุธยาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
8
น.ส. ณัฐธิดา
นาคขาพันธ์
สงวนหญิง
สุพรรณบุรี
9
น.ส. นาฏณภา
สุวรรณนิตย์
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10 น.ส. ปรายฟ้า
คุ้มเมฆ
วชิรปราการวิทยาคม
กาแพงเพชร
11 น.ส. พุทธรักษา ฉ่ามะณี
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
ปทุมธานี
12 น.ส. ภัทรพร
เมธีธรรมสาร
ธรรมโชติศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
13 น.ส. วริณธร
ซุ่นบวบ
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
14 นาย วิศวะ
จับจัด
สามร้อยยอดวิทยาคม
ประจวบคีรีขันธ์
15 นาย สกรรจ์
ทิพย์ดี
พระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
16 น.ส. อธิชา
เสงี่ยมกลาง
สุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
17 นาย อรุษ
พินิจเจริญรัตน์ วัดราชโอรส
กรุงเทพมหานคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กชกร
เกิดหนู
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
2
น.ส. ณัฏฐธิดา
ศรีตุลานนท์
สตรีวิทยา ๒
กรุงเทพมหานคร
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย จิตรกร
แพทย์หลักฟ้า Nath Valley School
Aurangabad
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2
นาย นันทวัฒน์ วงศ์เลี้ยงถาวร ชลประทานวิทยา
นนทบุรี
3
นาย รัชกร
วงศกรวัชร
บางแก้วประชาสรรค์
สมุทรปราการ
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
นาย วิศว
อยู่ดี
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
นนทบุรี
10080313220102B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กัลยรัตน์
แสงประสาน
ลือคาหาญวารินชาราบ
อุบลราชธานี
2
นาย ชนรพัฒน์ เศรษฐรัตน์
เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
ชลบุรี
3
นาย ชนสรณ์
ศรีทองแท้
เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
4
น.ส. ทักษพร
สินส่งเสริม
อุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
5
นาย ธนากร
แสงอนันต์
สมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาคร
6
น.ส. นัฐณิชา
เจริญกุล
ปทุมวิไล
ปทุมธานี
7
นาย ปวินท์
ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ สุราษฎร์พิทยา
สุราษฎร์ธานี
8
นาย สมพงษ์
คุณธรรมสิริ
เทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร
9
น.ส. สิรีธร
จูเอี่ยม
กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ
สมุทรสาคร
10080313901101B หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
น.ส. กชกร
ฉัตรวิไล
ราชินีบน
กรุงเทพมหานคร
2
น.ส. กนกวรรณ ไกรวิชเลิศสกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
3
น.ส. กานต์กวิน อิศรางกูร ณ อยุธยา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ปทุมธานี
4
นาย กิตติธัช
ทนันชัย
ชลราษฎรอารุง
ชลบุรี
5
นาย กิตติภพ
ซื่อตรง
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
นครศรีธรรมราช
6
น.ส. เขมิกา
บุญทราย
เทศบาล ๖ นครเชียงราย
เชียงราย
7
นาย จตุพร
ทองยอดเกลื่อง นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8
นาย จักรกฤษณ์ จันทวี
เทศบาล ๖ นครเชียงราย
เชียงราย
9
น.ส. ฉันท์สินี
พอจิตกุศล
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กรุงเทพมหานคร
10 น.ส. ฐดาวรรณ ทรัพย์พิพัฒนา มารีวิทย์
ชลบุรี
11 นาย ณรรฐชัย
ศรีคา
พิงครัตน์
เชียงใหม่
12 น.ส. ณัฏฐณิชา ชาตินฤมาณ
สาธิตวัดพระศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
13 น.ส. ณัฐนันท์
เวชพันธ์
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
14 น.ส. ณัฐวดี
นิตยะไพบูลย์ สุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
15 น.ส. ณิชกานต์
แซ่โค้ว
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สงขลา
16 นาย ธนกร
พุมวงค์
นนทรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
17 นาย ธนภูมิ
เศรษฐสิทธิกุล สามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
18 น.ส. ธนัญปภร
อมตธรรม
สงวนหญิง
สุพรรณบุรี
19 นาย ธวัชชัย
จิรกิตติไพศาล ดาราสมุทร
ชลบุรี
20 น.ส. ธัญพร
ทิพย์ประเสริฐ สตรีราชินูทิศ
อุดรธานี
21 น.ส. ธันย์ชนก
พิมพ์กะภีร์
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลก
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

น.ส. นภาพร
น.ส. นิชดา
นาย บารมี
นาย ปธาณินฬ์
น.ส. ปริณดา
น.ส. ปรียาพัชร์
นาย ปัณณทัต
น.ส. ปัทมพร
น.ส. ปัทมา
นาย พงศกร
น.ส. พรทิพย์
น.ส. พรสวรรค์
น.ส. พัชราพร
น.ส. พัทธนันท์
น.ส. พิชชาพร
นาย พีรพัฒน์
น.ส. เพ็ชราภรณ์
น.ส. ภวิษฎาภรณ์
นาย ภูริ
น.ส. ลลิตภัทร
น.ส. วรนารี
น.ส. วรรณศิลป์
น.ส. ศีดาชนก
นาย ศุภกร
นาย ศุภธัช
นาย สรัล
น.ส. สลิลทิพย์
นาย สัชญา
น.ส. สุดารัตน์
น.ส. สุทธิดา
น.ส. สุมิตรา
น.ส. อริสรา
น.ส. ไอรดา

สีแดง
บรรดรศักดิ์
แก้วกมลรัตน์
สมะวรรธนะ
จันทมงคลเลิศ
พรหมสิงห์
รัตนสุวรรณ
กรีใจวัง
ยินดีชีพ
พงษ์ดา
สุวรรณรัศมี
โพธิ์จันทร์
จันทะลุน
ศรีมาศ
นักรู้
ผลาวรรณ์
แย้มศรวล
เชี่ยวตระการ
บุรพรัตน์
กฤตยาวัฒน์
ภู่สุรัตน์
วรินทร์เวช
สุขสบาย
บุญสืบพันธุ์
ธาตุรักษ์
พรหมทอง
จุลมณี
เอื้อสุขฤทัยกุล
สิทธิบรรเจิด
ไพบูลย์
ทองดี
จันทร์ชื่น
เรืองฉาย

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
หนองแค สรกิจพิทยา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สตรีวิทยา ๒
ชลราษฎรอารุง
เบญจมราชานุสรณ์
วัฒนาวิทยาลัย
ยุพราชวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สารวิทยา
ขามแก่นนคร
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
สิริรัตนาธร
แสงทองวิทยา
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ
ราชวินิตบางแก้ว
เทพศิรินทร์
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โพธิสารพิทยากร
เตรียมอุดมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดสุทธิวราราม
บุญวาทย์วิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ปราโมชวิทยารามอินทรา
ศรีบุณยานนท์
ปราจิณราษฎรอารุง
สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
พระหฤทัยคอนแวนต์
ผักไห่สุทธาประมุข
*********

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ลาปาง
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปราจีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา

