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   รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2559 

    

คณะอักษรศาสตร ยังไมแยกสาขาวิชาเอก    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 53 น.ส.กรวรา    ชอินทรวงศ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุร ี

2 331 น.ส.ณัฐวดี    สรอยระยา พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

3 339 น.ส.กรกนก    พวงทวาย พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

4 795 น.ส.นภรรส    รัตนประทีป เซนตโยเซฟบางนา สมุทรปราการ 

5 864 น.ส.ขนิษฐา    ชูแกว ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 

6 917 น.ส.กรรณิการ    คําจร สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

7 933 น.ส.พิมพภัค    เพ็งเรือง ราชินีบูรณะ นครปฐม 

8 1032 น.ส.พรเพ็ญ    นาคเถ่ือน นครนายกวิทยาคม นครนายก 

9 1070 นายพิชญ    ทับทิมไทย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

10 1072 นายปติโรจน    แตงสุริยารังษี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

11 1120 น.ส.ณัฎฐณิชา    เจริญพร มารีวิทยสัตหีบ ชลบุรี 

12 1274 น.ส.มนรดา    หมื่นภักดี นครนายกวิทยาคม นครนายก 

13 1310 น.ส.ปทมพร    แกวนิคม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

14 1417 น.ส.สุธิดา    ตระกูลวัฒนะกุล สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

15 1694 น.ส.สุพิชชา    ธรรมกันมา คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี ปทุมธานี 

16 1719 น.ส.พัชรภรณ    คงหมวก ราชินีบูรณะ นครปฐม 

17 1770 น.ส.ขวัญชนก    ผลสันต อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 

18 1926 น.ส.จิรัชยา    จันทรคง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

19 2031 น.ส.ปวีณสุดา    ตงมั่นคง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

20 2039 น.ส.ณภัทร    ศรีชลวัฒนา ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

21 2048 น.ส.ชิสาพัชร    ศีรษะภูมิ สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

22 2065 น.ส.ณัฐนิฐา    กลิ่นฟุง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

23 2140 นายกลิน    เกตุสุทธ์ิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

24 2408 น.ส.นัชชา    กล่ําคลองตัน สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

25 2681 น.ส.ปภานัน    เย็นทรวง สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 

26 3153 น.ส.ณัฐฐินันท    แสงวรรณ เทพศิรินทร นนทบุรี นนทบุร ี

27 3212 น.ส.ณัฏฐา    ทองเกิดหลวง รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี 

28 3299 น.ส.ปณณพร    โชติปญญา อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

29 3759 น.ส.ปยธิดา    หอมศิริ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

30 3899 น.ส.พรปวีร    อินทรประเสริฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 



- 3 - 

 

31 3929 น.ส.พรหมพนัส    พวงลําเจียก พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

32 4093 น.ส.วรกมล    ปนนอย ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

33 4219 น.ส.ณัทรัสม    นอยเอม คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี ปทุมธานี 

34 4433 นายชยพัทธ    คูณขาว ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

35 4490 น.ส.พิชญา    เชาวนวม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

36 4673 น.ส.กุลญาภา    กิตติวงษกําจร ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

37 5026 น.ส.พิจาริน    กุยบํารุง ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

38 5138 น.ส.บุตรทรา    บุญคุม ราชินีบูรณะ นครปฐม 

39 5154 น.ส.ปาณิศา    รูปอ๋ัน พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

40 5234 น.ส.กมลชนก    สุวรรณชัยรบ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุร ี

41 5240 น.ส.สาธิตา    เย็นกระแสร เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 

42 5538 น.ส.ณิชนันทน    อนันตศุภมงคล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 

43 5603 น.ส.กชกร    จรรยาสวัสดิ์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

44 5617 น.ส.จารุภา    ตุงคะเสน พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 

45 5634 น.ส.วรางคณา    สุวรรณสิทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

46 5991 น.ส.พิมพกานต    ธรณี ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

47 6068 น.ส.อนุดา    เสวกอาภรณ ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

48 6773 น.ส.สวิชญา    แกลวกลา ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

49 7556 น.ส.สุพรรณษา    ไพโรจน เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

50 7747 น.ส.สุพัชรี    แดงสาง ปากเกร็ด นนทบุร ี

51 8000 นายพันธกานต    สุวรรณไศละ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

52 8062 น.ส.ปุณยนุช    คุปตะพันธุสนธิ สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

53 8131 น.ส.ณัฐพร    อภิสรพาณิชย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

54 8241 น.ส.ปวีณธิดา    นวมภุมรินทร หนองฉางวิทยา อุทัยธานี 

55 8411 น.ส.กัญญาวีร    รุงกาญจนศักดิ์ ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

56 8426 น.ส.ศิรินภา    บํารุงเขต ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

57 8863 น.ส.สมิตตา    ตุงคะเศรณี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

58 9164 น.ส.อภิญญา    ฝาชัยภูมิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุร ี

59 9534 น.ส.นํ้าเพชร    แซเฮง จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรีอยุธยา 

60 9714 น.ส.พิชญา    องคคุณารักษ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

61 9859 น.ส.ชนัทฐา    ลื้มสุนทร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุร ี

62 9963 น.ส.สายพิณ    ศรีเจริญ ราชินีบูรณะ นครปฐม 

63 10144 น.ส.ชนิกานต    เปลี่ยนบํารุง สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

64 10480 น.ส.คณินภรณ    วงศประยุกต พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 

65 10610 น.ส.ธนภรณ    คําทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี
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66 10915 นายณัฐพงศ    รวยพร ธัญบุรี ปทุมธานี 

67 10938 น.ส.วริศรา    บุญสงสวัสดิ ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

68 11013 น.ส.รติรัตน    นิลรัตน พิชัยรัตนาคาร ระนอง 

69 11055 น.ส.มณวรรณ    เช่ียวโพธาพงศ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

70 11887 น.ส.มนทิราลัย    วงษมณฑา จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรีอยุธยา 

71 11940 น.ส.กลอเรีย    ฟอรินา เซนตโยเซฟบางนา สมุทรปราการ 

72 12099 น.ส.ศินิทรา    เกิดราศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ นนทบุร ี

73 12839 น.ส.นันทกานต    คงกลอม ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 

74 12916 น.ส.อภิชญา    สิงหจู อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

75 12964 น.ส.จิราพัชร    ศรีศักดา สงวนหญิง สุพรรณบุร ี

76 13383 น.ส.สุปรียา    เวชกุล ศรียาภัย ชุมพร 

77 13390 น.ส.ธัญญา    ศิริธร พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

78 13498 น.ส.ขัตติยา    บานใหม สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

79 13535 น.ส.สิริรัตน    โชคมงคลกิจ ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี 

80 13704 น.ส.แพรพิไล    เมฆะกูล ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 

81 13779 นายจตุธรรม    แซลี้ คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี ปทุมธานี 

82 14552 น.ส.ชนินาถ    ออนสรอย ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

83 14644 น.ส.ไอริณ    รินสวัสดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

84 14883 น.ส.กนกพร    จันทรทอง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

85 15599 น.ส.ปภาสร    เดชกุลจิราธร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

86 15653 น.ส.ดวงพร    กลอมเกลี้ยง ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

87 15818 น.ส.ณัฏฐณิชา    ปุณกะบุตร ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

88 16274 นายดลวัฒน    เมงชวย ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี 

89 16435 น.ส.นพนันทน    หิรัญสถิตย สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

90 16875 นายธนากร    ทองดอนนอย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

91 17121 น.ส.เพ็ญปภา    บุพันธุ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุร ี

92 17298 น.ส.ฉันทพิชญา    พูลสุข กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

93 18314 น.ส.ศศิมน    อมรสิริพงศ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

94 18563 น.ส.สุนันทา    รอดเสง่ียม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

95 18963 นายกิจจาพัฒน    นาควิริยะ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

96 19058 น.ส.ปรียากร    บัวกล่ํา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ นนทบุร ี

97 19308 นายปรเมษฐ    เอ่ียมสอาด ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 

98 19688 น.ส.แทนฤด ี   เลาหกิจ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

99 19715 น.ส.อรทัย    เยี่ยมมิ่ง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

100 19759 น.ส.สุวภี    พวงจันทร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
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101 20155 นายนรวิชญ    อินทริง สายปญญารังสิต ปทุมธานี 

102 20443 นายอภิรักษ    ฟกอินทร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

103 23393 นายอรัญ    สุนทรศรีพิทักษ เทพศิรินทร นนทบุรี นนทบุร ี

104 24500 น.ส.วรฤทัย    กานตวรัญู เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

105 25057 น.ส.ติณณา    บุตรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

106 26183 น.ส.ธิดารัตน    คําพันธ อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 
 

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 3361 น.ส.ชนากานต    กรสัมพันธ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

2 4095 นายฐาปกรณ    พรหมบุตร ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 

3 13104 นายจิรัฏฐ    ใจรักษ สตรีสมทุรปราการ สมุทรปราการ 

4 15584 น.ส.พิชญา    กองสาสน พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

5 21586 น.ส.ธนภรณ    อานามนาถ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 

6 26422 น.ส.พิชฎา    สมวี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

 
คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 245 น.ส.ญาณิศา    บุญลือเสนาะ ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

2 825 นายวสุรัตน    จูคํา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

3 4578 น.ส.ภัครดา    ศรีสมุทร ราชินีบูรณะ นครปฐม 

4 8274 นายกชกร    แซหาน อัสสัมชัญ ระยอง ระยอง 

5 11885 น.ส.สุนิสา    จั่นทอง เทพศิรินทร นนทบุรี นนทบุร ี

6 12263 น.ส.นภัสสร    ภูอาวรณ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

7 13229 น.ส.พิมลรัตน    อาชีพโกศล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

8 16717 น.ส.ธรณชมณฑน    ฐากุลวีรนันท สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

9 19410 นายณัฐวัตร    เรืองกฤษ ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 
 

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาปรัชญา    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 2019 น.ส.พัชรี    สายมายา มารียอุปถัมภ นครปฐม 

2 2841 น.ส.รังสิยา    แกวพุฒตาล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  สมุทรปราการ 

3 3017 น.ส.อโณมา    อัมพรสินธุ ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

4 3809 น.ส.นันทริกา    บัวแกว นิรมลชุมพร ชุมพร 

5 4118 น.ส.ภัทรดา    อินทรแจง มารียอุปถัมภ นครปฐม 

6 14119 น.ส.สองนคร    ไชยสุภา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
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7 15237 นายถิรภณ    ญานารานนทน สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ชลบุรี 

8 16277 นายปณิธาน    วิชัยกุล เทพศิรินทร นนทบุรี นนทบุร ี

9 16377 น.ส.ยศวดี    เปรมเจริญ เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

10 16614 นายสาธิต    ชีพนุรัตน กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

11 17713 น.ส.กนกวรรณ    บุญตัน คงคาราม เพชรบุร ี

12 19062 นายปวินท    เทวฤทธ์ิเรืองศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

13 19249 น.ส.ภัทราภรณ    ประทุมทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

14 19666 นายผดุงพล    ตะโกใหญ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 

15 20815 น.ส.สุพรรษา    คลายเมือง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

16 21638 น.ส.ธนิษฐา    ถาวร สิงหสมุทร ชลบุรี 

17 23410 น.ส.ศศินิภา    บุญแสง มารีวิทยากบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

18 24318 น.ส.นันทวัน    แสงวิเศษ คุรุราษฎรรังสฤษฏ ราชบุรี 

19 24893 นายธนารัตน    สิทธิเลิศไพศาล บอสโกพิทักษ นครปฐม 
20 25852 น.ส.สริสรา    ดีอ่ิม วัดปาประดู ระยอง 

21 26420 นายศิวะ    ทองกันยา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 1229 น.ส.กุลภรณ    กัลยาโพธ์ิ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

2 6410 น.ส.สุรีรัตน    เกตุหอม สตรีอางทอง อางทอง 

3 6998 นายเพ่ิมศักดิ์    แจมจํารัส ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

4 8758 นายธัญวิชญ    เทพญา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

5 8826 น.ส.รัตติการ    อุยมา สายธรรมจันทร ราชบุรี 

6 9644 นายธนดล    เดชสําราญ รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

7 9674 นายธนภัทร    จันทรมณี นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

8 11866 นายทศพล    เทียนชัยทัศน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

9 12863 นายจิรพัฒน    ศรีแดงบุตร บอสโกพิทักษ นครปฐม 

10 13674 น.ส.ปรารถนา    มีโค พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

11 14292 น.ส.ชุติมา    ถึกกวย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

12 18344 นายอมรเดช    กรหาร ศรียาภัย ชุมพร 

13 18576 น.ส.ศศิธร    เทียมสงวน นารีวิทยา ราชบุรี 

14 20775 น.ส.อาทิตยา    โอสถเสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี 

15 21241 น.ส.นัฐมล    สังขศิริ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 

16 25665 นายเมธาวี    พรหมศร คงทองวิทยา นครปฐม 

17 26315 นายพงศกร    ตุลารักษ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุร ี
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คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร  ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 1704 น.ส.พิมพกานต สินสบืสิริศักดิ์สี นารีวิทยา ราชบุรี 

2 2445 น.ส.ฉัตรชนก    กิจสกุล มารียอุปถัมภ นครปฐม 

3 3384 น.ส.ศุภวรรณ    เปรมปรีดิ ์ มารียอุปถัมภ นครปฐม 

4 4641 น.ส.จุไรรัตน    โสภณสุวภาพ ราชินีบูรณะ นครปฐม 

5 5210 น.ส.กมลชนก    ศุภจินดาวงศ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ 

6 5447 น.ส.กมลมาลย    ชูชาติพิชัย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

7 7813 นายธรรมรัตน    นาคสิงห โสภณศิริราษฎร ราชบุรี 

8 7994 น.ส.ฐิติรัตน    ไทยนุกูล มารียอุปถัมภ นครปฐม 

9 8701 น.ส.มนัญญา    จินดาวงษ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

10 9172 น.ส.ไอริณ    ศรีสมโภชน นารีวิทยา ราชบุรี 

11 9274 น.ส.ณัฎฐณิชา    หุนเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

12 10414 น.ส.นภัสวรรณ    รักษาใจ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

13 10646 น.ส.นิรชา    งามจันอัด วัดไรขิงวิทยา นครปฐม 

14 13089 น.ส.เจทิพา    พ่ึงศรี พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

15 15157 นายกวินท    มุกดาหาญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

16 15692 น.ส.ผาณิตา    แกวสกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม 

17 17645 นายปุณยวีร    เมืองนก สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

18 17847 นายวรยุทธ    วิศาลวณิชธัญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

19 20624 นายสิธาพงศ    ผดุงยุทธ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

20 20951 น.ส.พิชยา    ปาเขือ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

21 22383 น.ส.จารุดา    บุญเลิศ ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี 

22 22451 น.ส.หทัยภัทร    รูปทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม 

 
คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 732 น.ส.ศตพร    เปลื้องทุกข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี 

2 2134 น.ส.แคทรียา    เจริญวัฒนะโภคา วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม นครปฐม 

3 5841 น.ส.วรางคณา    มณฑาถวิล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

4 6676 น.ส.ระพีพัฒน    เข็มนาค นารีวุฒิ ราชบุรี 

5 9390 นายนิติพงษ    ใครรู สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี 

6 11146 น.ส.ชนินาถ    กุลศิริวนิชย ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

7 13037 น.ส.จริญญา    พุมคํา ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 
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8 13188 น.ส.วราภรณ    สุขสมโภชน สามโคก ปทุมธานี 
 

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 962 น.ส.อารีรัตน    แสงเดือน ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 

2 1809 น.ส.พจีนันท    ใจชวงโชติ ราชินีบูรณะ นครปฐม 

3 2834 น.ส.ปภาวรินทร    ทนโนนแดง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

4 7765 น.ส.ภาวิณี    ทองแพรว เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

5 8544 น.ส.กฤษณา    แกวพันเดิม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

6 11863 นายปยมิตร    แตงงาม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

7 12759 น.ส.กวินนาฎ    วรหวัง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

8 15793 นายกิตติกานต    ศรีสําเริง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

9 15794 น.ส.ณิชาภา    ทองบุญเกียรติ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

10 16730 น.ส.ปภาดา    ประชาธิมุตต ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

11 18571 น.ส.ทิพานัน    พรหมเอ้ือ จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรอียุธยา 

12 25546 น.ส.มานิตา    อาทิตยเท่ียง เสาไห วิมลวิทยานุกูล สระบุร ี

13 26018 น.ส.ธนัชพร    ศรีดารุณศิลป นารีวุฒิ ราชบุรี 

14 26181 นายมณฑล    เถลิงศักดาเดช สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
 

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 459 นายกิตติพงษ    ตานี ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

2 1242 นายพีรวัส    นิลเทศ มารีวิทยสัตหีบ ชลบุรี 

3 1920 น.ส.ณัฏฐนิชา    เพชรรัตน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุร ี

4 2891 น.ส.ณิชานันท    อาภรณศิริ จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรีอยุธยา 

5 4991 น.ส.สิรีวิชญ    ทองรินทร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุร ี

6 9835 นายพัฒนภูมน    ไทยอุดม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

7 10423 น.ส.ปภาวรินท    อินทคีรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุร ี

8 10655 นายกิตติพศ    สหะวิริยะสกุล ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี 

9 11450 น.ส.ปณฑามาศ    ตรีอุทัย จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรีอยุธยา 

10 11721 นายจิรวัฒน    บุญสม สตรีอางทอง อางทอง 

11 16604 น.ส.คณิตพรณ    เถาทอง ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี 

12 17140 นายอรัชพร    ดุษฎี ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

13 18240 น.ส.ดลกนก    กุลมโนชญ สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

14 19563 นายธนวัช    แซฉ่ัว กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 
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15 21064 น.ส.หทัยภัทร    พณิชไพโรจน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ นครปฐม 

16 23252 น.ส.ปณิตา    บํารุงศิลป เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 

 
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 6082 น.ส.ภัณฑิรา    ผองอําพร วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

2 11087 นายตนุพัฒน    ปยะรัตน ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

3 15053 น.ส.ชนากานต    กลัวผิด วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

4 19580 นายณัฐภัทร    ขุนสิงห กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุร ี

5 22204 นายจักรกฤษณ    บุญมาก อูทอง สุพรรณบุร ี

 
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 31 น.ส.จริยา    พรหมชาติ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

2 1681 น.ส.นันทนภัส    ปะระทัง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

3 3983 น.ส.ภโวทัย    จันทรนคร วัดปาประดู ระยอง 

4 9225 นายปภพปรัตถ    ปานเด สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

5 10884 น.ส.กัญญา    ฤทธ์ิเทพ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

6 12950 นายปฏิภาณ    จอยสองศร ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

7 13251 นายกิตติธัช    ติ๊ดเหล็ง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

8 13778 น.ส.วิติยา    ชลภาพ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

9 15557 น.ส.อนัญญา    แสนแกว ราชินีบูรณะ นครปฐม 

10 15577 น.ส.อารยา    พงษนาค สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

11 17236 น.ส.พลอยชนก    แยมเหมือน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 

12 19244 น.ส.ทัศนีย    เอกชน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

13 19711 น.ส.ไกวัลสิร ิ   ไกรวัลย ระยองวิทยาคม ระยอง 

14 23291 นายกิตติศักดิ์    บุญพระ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

15 23613 น.ส.ธนาภรณ    ทองนวม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

16 23675 นายณัฐพร    แปนถึง ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 

17 26237 น.ส.กรรณิการ    เครือโป สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 

 
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษา     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
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1 3049 น.ส.กนกอร    รักมิตร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

2 3411 น.ส.ณิชารีย    นนทกานันท ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

3 3921 น.ส.ประภาพร    บุญทนาวงค ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

4 4050 น.ส.ณัฐริกา    อยูมั่น สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

5 7397 น.ส.ปาริชาต    สําราญสลุง วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

6 11259 น.ส.ฐิติรัตน    หิ้งทอง ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี 

7 11941 น.ส.พรนิภา    ลอยถาวร สิงหบุรี สิงหบุรี 

8 12902 น.ส.ธนพร    เหลือหลาย แกงคอย สระบุร ี

9 16182 น.ส.นัทชา    บํารุง แกลง วิทยสถาวร ระยอง 

10 17126 น.ส.วรรณภรณ    ลาภวิไล วังนํ้าเย็นวิทยาคม สระแกว 

11 17793 นายจิรเมธ    เตาทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

12 18727 น.ส.ณัฐวรา    อินนา ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

13 20117 น.ส.พนิดา    สวางจิตร พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

14 20883 น.ส.วิชชุดา    แจงด ี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

15 23389 น.ส.พฤกษภิรมย    เย็นวัฒนา ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

16 26144 น.ส.กาญจนสินี    ยิง่อริยกุล บางพลีราษฎรบํารุง สมุทรปราการ 
 

    

     

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 2242 น.ส.ธิดารัตน    แกนสวาท ราชินีบูรณะ นครปฐม 

2 2438 น.ส.กฤติยา    น่ิมเทียน วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

3 4754 น.ส.กมลชนก    วงษเจรญิ บางบัวทอง นนทบุร ี

4 4910 น.ส.สุทธิดา    อุปทะ สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

5 8390 น.ส.สโรชา    อวมบุญม ี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

6 8628 น.ส.จุฑามาศ    เอกยะติ ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี 

7 16716 น.ส.สุดารัตน    กําแพงจันทร เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา 

8 17049 น.ส.ณัฐธิดา    สามตรีเผือก ราชินีบูรณะ นครปฐม 

9 17691 น.ส.ดลยา    พารารักษ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

10 20980 น.ส.เมษวลี    พูลสวัสดิ ์ เบญจมราชานุสรณ นนทบุร ี

11 22532 น.ส.กิตติยา    แสงสังข ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี 

12 24124 น.ส.สลิตา    อุบลเเยม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

13 25827 น.ส.โชษิตา    ทูลยอดพันธุ บรรหารแจมใสวิทยา 1 สุพรรณบุร ี

 



- 11 - 

 

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 8782 น.ส.พฤกษชาติ    ประทุมนันท สงวนหญิง สุพรรณบุร ี

2 11380 น.ส.ปนัดดา    บูรณพานิชพันธุ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

3 14176 นายนัทธพงศ    ดีเอ่ียม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

 
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 4776 น.ส.วาสนา    จิตรบวรวงศ อูทอง สุพรรณบุร ี

2 6830 น.ส.สุธาทิพย    ดูอุด สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

3 10173 น.ส.หทัยภัทร    วงศศิริรังษี สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี 

4 13266 น.ส.ธัญพัฒน    มวงสีสรรคื สุคนธีรวิทย (เสริมสิทธ์ิวิทยา) นครปฐม 

5 14087 น.ส.กฤชวรรณ   ภัสราเยี่ยงยงค พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

6 15628 น.ส.พรพรรณ    กุลชนก จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี 

7 16260 น.ส.กฤชติยา    สุวรรณกสิณ ดรุณาราชบุรีพณิชยการ ราชบุรี 

8 17897 นายพิฆเนศ    เรืองเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี

9 18777 น.ส.ธมพร    ไชยนําโชค สัมมาสิกขาปฐมอโศก นครปฐม 

10 20473 น.ส.ชุติกาญจน    ทองชมภ ู กําแพงแสนวิทยา นครปฐม 

11 26196 นายกิตติคุณ    กุมาทะ บํารุงวิทยา นครปฐม 

 
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา      
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 5867 น.ส.กรกนก    มาตรคํามี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

2 18953 น.ส.ปวันรัตน    บุญเกิด ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

3 24225 นายกานตนิรันดร    ศิริพงษ ตราษตระการคุณ ตราด 

 
คณะวิทยาศาสตร (กลุมท่ี 1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ)     
สาขาวิชาคณิตศาสตร  

 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 602 นายอรรณพ    สวัสด ี คณิตศาสตร 

2 7424 น.ส.กนกพร    ศรีคําออน คณิตศาสตร 

3 8899 น.ส.ชาลิสา    เรืองเดช คณิตศาสตร 

4 10597 น.ส.จริยาวัฒน    ลี้พันธ คณิตศาสตร 

5 12955 น.ส.วีระวรรณ    อินวาร ี คณิตศาสตร 



- 12 - 

 

6 13417 น.ส.อภิชญา    บุตรจินดา คณิตศาสตร 

7 13929 น.ส.ปยะกุล    โภชธิหรรษา คณิตศาสตร 

8 14058 นายธนากร    เอกอุดมพงษ คณิตศาสตร 

9 16327 นายธนภัทร    แกวสุจริต คณิตศาสตร 

10 18259 น.ส.ศิรินันท    ชูพันธุ คณิตศาสตร 

11 22075 น.ส.คริษฐปภัสสร    นาคานุสนธ์ิ คณิตศาสตร 

12 25704 น.ส.นิชากร    จงพัฒนาทวีศักดิ์ คณิตศาสตร 

สาขาวิชาชีววิทยา  
 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 2249 น.ส.จิราพัชร    แกวบริสุทธ์ิ ชีววิทยา 

2 4595 นายพัศวีร    ศรีบุญเอียด ชีววิทยา 

3 6999 น.ส.สมฤทัย    พยานอน ชีววิทยา 

4 7429 นายณัฐพงศ    ยิ่งยอดกุล ชีววิทยา 

5 9121 นายยุรนันท    สุวรรณด ี ชีววิทยา 

6 10185 น.ส.สุธาสินี    รื่นจินดา ชีววิทยา 

7 11200 นายณัฐภัทร    กิตติวุฒิเจริญกุล ชีววิทยา 

8 12892 น.ส.สิรินตา    เกษมสุขไพศาล ชีววิทยา 

9 13116 น.ส.จิราภรณ    แสงประทุม ชีววิทยา 

10 13307 น.ส.ณัฐกานต    พิมพา ชีววิทยา 

11 13843 น.ส.ศุภาวรรณ    คุมครอง ชีววิทยา 

12 14871 น.ส.บุญสิตา    อรุณพันธ ชีววิทยา 

13 15342 น.ส.โชษิตา    หนูนอก ชีววิทยา 

14 15458 น.ส.ฐิติพร    สมตน ชีววิทยา 

15 15754 น.ส.เพชรไพลิน    โสรถาวร ชีววิทยา 

16 17248 น.ส.อรุณี    จอมทอง ชีววิทยา 

17 18676 น.ส.กาญจนา    อินดํา ชีววิทยา 

18 19751 นายณัฐชนนท    วสุธาสวัสดิ์ ชีววิทยา 

19 20218 น.ส.ภาวินี    แตงงาม ชีววิทยา 

20 20807 น.ส.วิลาวัณย    ฟาประทาน ชีววิทยา 

21 21330 น.ส.ภัทรพร    คุมภัย ชีววิทยา 

22 23622 น.ส.ภัคจีรา    ค้ําชู ชีววิทยา 

23 23657 น.ส.อุรัสยา    เกิดฤทธ์ิ ชีววิทยา 

24 23992 น.ส.วิชญาดา    มุนินทรสาคร ชีววิทยา 

25 24104 น.ส.ปภัทสร    เสี่ยงเจริญผล ชีววิทยา 

26 24260 น.ส.วิภาวดี    เอียงสวาท ชีววิทยา 

27 25126 น.ส.กัญญารัตน    นิลโต ชีววิทยา 

28 26194 น.ส.ณัฐภัทรา    สุพร ชีววิทยา 
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สาขาวิชาเคมี   
 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 952 น.ส.เพชรรัตน    รอดดวง เคม ี

2 4803 น.ส.ภัทรภร    ทองสิมา เคม ี

3 5581 น.ส.อริสรา    ใจจริม เคม ี

4 5591 น.ส.นารีรัตน    สืบโดด เคม ี

5 8111 นายชัยปกรณ    ศรีลาจันทร เคม ี

6 8601 น.ส.เกษมสิริ    โฆษะบดี เคม ี

7 9917 น.ส.สุพิชญา    ปรึกษา เคม ี

8 10639 น.ส.ธีรสุดา    ชลภาพ เคม ี

9 10689 น.ส.อาทินัดดา    เจริญภัณฑารักษ เคม ี

10 11909 น.ส.สุณิศา    มุงหมาย เคม ี

11 12991 น.ส.ดวงกมล    มงคลเกต เคม ี

12 13578 น.ส.ชาลิสา    ปนทอง เคม ี

13 13644 น.ส.มัทนพร    สาหราย เคม ี

14 13712 น.ส.จริญญา    บอสุวรรณ เคม ี

15 13976 นายพรพิพัฒน    ฉุยฉาย เคม ี

16 14233 น.ส.เบญจพร    ธีระวุฒิศาสตร เคม ี

17 14781 น.ส.พีรยา    ไพบูลย เคม ี

18 15753 นายจิรายุ    เนตรหาญ เคม ี

19 15795 น.ส.ชญานิศ    ยุพเยาว เคม ี

20 16077 นายชัชพงศ    เดชสําราญ เคม ี

21 16950 นายภัทรศักดิ์    คําสังฆะ เคม ี

22 17109 น.ส.สลิล    สวางพลอย เคม ี

23 17701 น.ส.ชนัตถ    สนธิสุวรรณ เคม ี

24 17849 นายศรัณยศ    ชูยิ่งสกุลทิพย เคม ี

25 18092 นายพศุตมนิธิ    เกษมธีระสมบูรณ เคม ี

26 19002 น.ส.กนิษฐา    บัวจันทร เคม ี

27 19183 นายชยากร    เรือนคํา เคม ี

28 19898 น.ส.มัณฑนา    เทงส ี เคม ี

29 20663 น.ส.กีรติกานต    ปอมเปยม เคม ี

30 21446 น.ส.เปรมสิรี    สุขแลว เคม ี

31 22215 น.ส.ณัฐณิชา    คุมรักษา เคม ี

32 23733 น.ส.ธนพร    สวางเมฆ เคม ี

33 24928 น.ส.ชนานันท    อุนกอง เคม ี
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34 25739 น.ส.สิตานันท    ชิวปรีชา เคม ี

35 26076 น.ส.รินรดา    เพ็งบุญตรู เคม ี

สาขาวิชาฟสิกส   
 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 4543 น.ส.ปฐมพร    ศักดาณรงค ฟสิกส 

2 7390 น.ส.กัญญาณัฐ    ฉายยา ฟสิกส 

3 7593 น.ส.วราภรณ    ศรีสงคราม ฟสิกส 

4 8311 น.ส.ปราณอุมา    พลายสา ฟสิกส 

5 10977 น.ส.บุณยานุช    คําจูม ฟสิกส 

6 11108 น.ส.อารีรัตน    เมืองแสน ฟสิกส 

7 12010 นายชาญวิทย    พลเยี่ยม ฟสิกส 

8 12212 น.ส.วรรณภรณ    ปยะอรุณ ฟสิกส 

9 12542 น.ส.กมลทิพย    หนูหริ่ง ฟสิกส 

10 15135 นายกิตติวุฒิ    พุฒดํา ฟสิกส 

11 15495 นายอิทธิพัทธ    คลายปาน ฟสิกส 

12 16670 นายจิรายุ    พรมเมือง ฟสิกส 

13 18163 น.ส.ธิติสุดา    ถุงทรัพย ฟสิกส 

14 19119 น.ส.ณิชชาภัท    ปองหลง ฟสิกส 

15 19172 น.ส.ณัฏฐา    วงษา ฟสิกส 

16 22542 นายพิชชากร    คูชัยภูมิ ฟสิกส 

17 24540 น.ส.กัญญวรา    เกิดวิเชียร ฟสิกส 

สาขาวิชาสถิติ  
 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 105 นายทิวัตถ    สะบูมวง สถิติ 

2 2633 น.ส.จริยา    กลิ่นอุบล สถิติ 

3 2756 น.ส.รสนันท    คงสินธุ สถิติ 

4 4291 น.ส.ลักษณา    ชมถนอม สถิติ 

5 4902 น.ส.เจนจิรา    พรหมวงษ สถิติ 

6 6728 น.ส.ประภาภร    สุขสุมิตร สถิติ 

7 8817 น.ส.ภัทรสุดา    เทพราชา สถิติ 

8 13471 น.ส.กมลชนก    แซมกระโทก สถิติ 

9 13477 น.ส.ณัฐณิชา    ทองใบ สถิติ 

10 13901 น.ส.ตรีอรุณ    สวัสดิ์กิตต ิ สถิติ 

11 14132 น.ส.พรพิมล    กันพงษ สถิติ 

12 18256 น.ส.วาสินี    แพรเขียว สถิติ 

13 18613 น.ส.อทิตยา    ประยูรเธียร สถิติ 
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14 18887 น.ส.ชัญญา    ฉิมพัฒน สถิติ 

15 19223 นายนทีธร    ตัณฑธนศิวะกุล สถิติ 

16 22195 น.ส.สุดารัตน    สลุงอยู สถิติ 

17 24556 น.ส.มัลลิกา    อ๊ึงทองคํา สถิติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 190 น.ส.ก่ิงกาญจนา    พรหมศิริ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

2 2029 น.ส.กฤติยา    สุมสวัสดิ์ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

3 2132 น.ส.ดลลักษณ    วีระสุนทร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

4 7811 น.ส.สุพาพร    พรมโต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

5 9250 น.ส.ภัคจิรา    วัชรอัตยาพล วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

6 13334 นายปุรเชษฐ    นาคสุข วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

7 14660 น.ส.กัญญาณัฐ    คอมสิงห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

8 14956 น.ส.จารุวรรณ    กระจางพันธุ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

9 16671 นายภาณุพงศ    ปรีชาไว วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

10 16683 น.ส.หทัยชนก    อันตนนา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

11 16720 นายปฐมพร    บุญธรรม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

12 16898 น.ส.กนกนันท    พงษพานิชกูล วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

13 17491 นายธนากร    ชมช่ืน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

14 17610 น.ส.กัญญาภัส    รัตนวงศไพบูลย วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

15 18180 น.ส.ขวัญนภา    มาตนาค วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

16 18802 น.ส.ภาณุชนารถ    ผลบุญ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

17 19099 น.ส.ธนิฏฐา    ภูประเสริฐ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

18 20670 น.ส.รุจิรัตน    บุตรหนู วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

19 22093 นายชัชวินทร    เมฆฉิม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

20 22963 น.ส.ปวีณนุช    บุญทวงษ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

21 23294 นายรัชชานนท    แสงสุวรรณ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

22 23700 น.ส.วิภาดา    ปานเก้ียว วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

23 24120 น.ส.โสภาวรรณ    มาลาฉํ่า วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

24 25520 นายสมศักดิ์    วงษสุวรรณ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

25 25586 น.ส.นิสา    จีดเกาะ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 4425 น.ส.โสภณัฐ    ดีแจม จุลชีววิทยา 

2 5043 น.ส.มนพัทธ    ถนอมสิงห จุลชีววิทยา 

3 5741 น.ส.ศศิวิมล    ดินสุวรรณกุล จุลชีววิทยา 

4 13904 น.ส.กรกมล    อักษร จุลชีววิทยา 

5 16124 นายศรศักดิ์    เชาวดี จุลชีววิทยา 

6 19808 น.ส.ฐิติวรดา    หอมหวล จุลชีววิทยา 

7 20816 น.ส.โยษิตา    ปฏิพันธ จุลชีววิทยา 
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สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  
 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 6963 น.ส.พิมพจี    กรแกว คณิตศาสตรประยุกต 

2 15724 น.ส.ญาณิศา    นิพรรัมย คณิตศาสตรประยุกต 

3 16305 น.ส.เกษราภรณ    อุดมฤทธ์ิ คณิตศาสตรประยุกต 

4 18116 น.ส.วรรณพร    ยิ้มสาระ คณิตศาสตรประยุกต 

5 19351 น.ส.จิราพรรณ    แซฮึง คณิตศาสตรประยุกต 

6 24086 น.ส.นัทธมน    เลิศคลัง คณิตศาสตรประยุกต 

 
คณะวิทยาศาสตร (กลุมท่ี 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)    
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร   

 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 11 นายวันชัย    เทียนธนะวัฒน วิทยาการคอมพิวเตอร 

2 4402 นายสรวิชญ    ธนสมบูรณพันธุ วิทยาการคอมพิวเตอร 

3 4937 นายศิรชัช    เทพสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร 

4 5444 นายจิรสิน    ศิโรรัตนพาณิชย วิทยาการคอมพิวเตอร 

5 5666 นายไพรัตน    อติชาต วิทยาการคอมพิวเตอร 

6 5748 นายนฤพล    ไพบูลย วิทยาการคอมพิวเตอร 

7 9151 นายวีรยุทธ    ประภาพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร 

8 10746 นายพินิจนันท    สมบัติพูนผล วิทยาการคอมพิวเตอร 

9 10862 นายชญานนท    ทองเคียน วิทยาการคอมพิวเตอร 

10 13458 น.ส.พิจิตรา    เพชรแดง วิทยาการคอมพิวเตอร 

11 14417 นายกิตติโรจน    อุดมโภชน วิทยาการคอมพิวเตอร 

12 15216 นายดนุพล    วอนพานิช วิทยาการคอมพิวเตอร 

13 16983 น.ส.อรพิมล    ชัยฤกษวิไลกุล วิทยาการคอมพิวเตอร 

14 20227 น.ส.นลธิชา    เงางาม วิทยาการคอมพิวเตอร 

15 20249 น.ส.ธนพร    รัตนพิบูลย วิทยาการคอมพิวเตอร 

16 20583 น.ส.พัชรนุช    คุยเสง่ียม วิทยาการคอมพิวเตอร 

17 20673 น.ส.ปรารถนา    จันทรัตน วิทยาการคอมพิวเตอร 

18 22172 น.ส.รัญชิดา    เฉยนาค วิทยาการคอมพิวเตอร 

19 23603 นายชานน    สมบูรณ วิทยาการคอมพิวเตอร 

20 26452 นายรณยศ    ใจใส วิทยาการคอมพิวเตอร 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอกท่ีได 

1 3045 น.ส.อดิพร    หนูเอียด เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 4690 น.ส.ชฎาวัลย    พฤทธ์ิจีรภัทร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3 5854 น.ส.ภคพร    มณีวงศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 8027 น.ส.พรชนก    สังขรัตน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 9106 น.ส.ณัฐณิชา    รักด ี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 12597 นายไพสิฐ    วัฒนภัทราภรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 13048 น.ส.จุฑามาศ    เรืองแกว เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 13386 น.ส.จิราภรณ    เตะอ้ัน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 14745 นายธนกฤต    โลหสวัสดิ์กุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 17619 นายปยทัศน    เจริญศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 19729 น.ส.สุภาภรณ    พุมเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 22225 น.ส.ธีริศรา    ไกรทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 22821 น.ส.จิรศรี    ธัมวรากรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14 23367 น.ส.ไพลิน    ศักดาพิสุทธ์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 24579 น.ส.รุงฟา    สาดเณร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 24675 น.ส.มาธุลดา    กะฐินทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 25293 นายมีชัย    อรุณจิรโชค เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 26047 น.ส.ณิชา    จันทรอํ่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 8884 นายประพันธ ทองลอย หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 22326 นายวรรชนะ หวยหงษทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 9887 นายขันติพงษ สิทธิเวชเกียรติ สตรีอางทอง อางทอง 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 11959 นายณภัทร สัมพัทธพงศ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 22892 นายปฐม ศิริวิทย พิชญศึกษา นนทบุร ี

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 19611 น.ส.ยุวดี นุชศรี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี

2 25262 น.ส.จิรณัฏฐ ศรีสุขสวัสดิกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

-ไมมีผูมีสิทธ์ิ- 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 24490 นายณภัทร อุดมวิฑิต สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

2 26431 น.ส.มาลินี ภักดีคํา วัดปาประดู ระยอง 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

-ไมมีผูมีสิทธ์ิ- 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

-ไมมีผูมีสิทธ์ิ- 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 21612 นายธีรภัทร วิวัฒนพรพานิชย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุร ี

2 22598 น.ส.สุชัญญา แกวคํารอด อัสสัมชัญ ระยอง ระยอง 

 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 2183 นายธนภัทร    สิทธิสุพร สารสาสนวิเทศบางบัวทอง นนทบุร ี

2 2501 น.ส.นันทพร    สิงหทอง นารีวิทยา ราชบุรี 
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3 3455 น.ส.ณัฐณิชา    พ่ึงมั่น สายปญญารังสิต ปทุมธานี 

4 3761 น.ส.พรรณชนก    เลียบวิไล สตรีระนอง ระนอง 

5 4121 น.ส.หัสยา    กิมจีน กาญจนานุเคราะห กาญจนบุร ี

6 4160 น.ส.อัจฉริยพร    แสงเดือน สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

7 4319 น.ส.วิไล    รอดเนียม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

8 4346 นายราเชนทร    ชุมช่ืน สตรีประเสริฐศิลป ตราด 

9 5687 นายกรวิชญ    ประสานสิน บอสโกพิทักษ นครปฐม 

10 5998 น.ส.ปยากร    ดวงจินดา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

11 7702 น.ส.ธนัชพร    ฉิมทับ สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

12 7744 น.ส.ธนพร    งามนอย อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ 

13 8840 น.ส.วรรณิดา    เมฆกลอม นิรมลชุมพร ชุมพร 

14 8868 น.ส.ชนนชนก    ชุมพินิจ นิรมลชุมพร ชุมพร 

15 9313 น.ส.วรรณวนัช    พุมฉายา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

16 10633 น.ส.ปวีณา    ไปแดน นักบุญเปโตร นครปฐม นครปฐม 

17 10761 นายธนทัต    เหล็กคม ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 

18 10807 นายณภัทร    จันทรสุข วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 

19 11226 นายภควัต    ตุนทา บางปะอิน ราชานุเคราะห 1 พระนครศรีอยุธยา 

20 11871 นายพงษพิพัฒน    ยวงอน ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 

21 12584 นายเลอศักดิ์    เวชสิทธ์ิ สตรีประเสริฐศิลป ตราด 

22 12800 นายปริญญา    จํานงครัตน บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ 

23 14738 นายพิตรพิบูล    เกลี้ยงเกลา ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

24 15424 น.ส.นิภาพรรณ    เน่ืองจากนิล นครนายกวิทยาคม นครนายก 

25 15556 น.ส.อภิษฎา    ลือกระจาง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

26 16561 น.ส.วลีวัลลิ์    ดาบพิมพศรี พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

27 16740 น.ส.ปริมชรัตน เดชไชยธนะพงศ รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี 

28 17062 น.ส.ภรัณยา    มวงหมื่นสุข สายปญญารังสิต ปทุมธานี 

29 17874 น.ส.อาวิษฎา    สีมาพล อรัญประเทศ สระแกว 

30 20340 นายพชร    ศรีสุขสวัสดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพชรบุร ี

31 20642 น.ส.ฐิตาพร    ยากองโค อรัญประเทศ สระแกว 

32 21614 น.ส.ธิติสุดา    โพธ์ิแทน เสาไห วิมลวิทยานุกูล สระบุร ี
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33 22320 น.ส.ภานุมาศ    รอดเทศ นิคมวิทยา ระยอง 

34 23848 น.ส.ชยาพร    เน้ือน่ิม ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 3970 น.ส.เนตรนภา    ทองสุข สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 4982 น.ส.กาญจนาภรณ  ขันติศรีสกุล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

2 13593 น.ส.อัญชิสา    โลกวิทย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

3 25592 นายธนิสร    ภูริชนพิทักษ ศรียาภัย ชุมพร 

 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร    

ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 1766 น.ส.เพชรรัตน    แซโงว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

2 7178 น.ส.ณัฐริกา    เนตรคุณ รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

3 8046 น.ส.อมลกานต    ฮะทะโชติ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

4 8608 นายธีรภัทร    ศรีเพ็ชร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

5 19633 นายภัทรพล    ผูกพันธ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ 

 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 445 น.ส.สิตานัน    หรุนทอง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

2 901 นายสุภวัส    ศิลาวรรณา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

3 1213 นายธนศักดิ์    สอ้ิงทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

4 1296 นายภูธนา    ปานมณี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

5 1529 นายทนันชัย    วัฒนชัยประเสริฐ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

6 1858 น.ส.จิตตมาส    ไชยสิทธ์ิ สมทุรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

7 1977 น.ส.ภัทราพร    ดวงแสงเหล็ก สายปญญารังสิต ปทุมธานี 

8 2422 น.ส.ภิตติมาตุ    เอ้ืออรุณชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

9 2496 น.ส.พัชรา    จูเอ่ียม มารียอุปถัมภ นครปฐม 

10 3123 นายธนสิทธ์ิ    อาจออนศร ี หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 

11 3305 น.ส.บุญสิตา    แสงพันธุ คุรุประชาสรรค ชัยนาท 

12 4025 น.ส.สุภัทษา    สนธิชวย มารียอุปถัมภ นครปฐม 

13 5284 น.ส.อภิษฐา    เนียมศิริ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 
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14 5697 น.ส.ศรัณยา    เจนกิจณรงค ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 

15 7108 น.ส.ศศิประภา    ผาดศรี วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ 

16 7119 น.ส.สุมิตตรา    ปะสิ่งชอบ รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

17 7136 นายรุงโรจน    อัศวินวินิจกุล รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

18 7342 น.ส.สุนิสา    พานเท่ียง ปทุมวิไล ปทุมธานี 

19 7697 นายธนพล    โชครัตนประภา ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

20 8317 น.ส.ณัฐฐา    จินตกวีพันธุ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 

21 8351 น.ส.อารีรัตน    นาคสุข รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

22 8547 น.ส.ดารารัตน    ดาสาลี รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

23 9133 น.ส.ปยาภรณ    ชินวงคพรหม พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

24 10677 นายอัษฎาวุธ    เขตเจริญ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุร ี

25 11373 น.ส.เพ็ญนภา    กาญจนสุข นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ สมุทรปราการ 

26 11598 น.ส.ดวงหทัย    โฉมมา สกลวิทยา นครปฐม 

27 11601 น.ส.สุธิดา    ขุนพิทักษ สกลวิทยา นครปฐม 

28 12566 น.ส.ณัฐพร    ทองปลิว สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

29 12619 น.ส.ชุติกาญจน    ปานดารา ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

30 13902 น.ส.วชิราพร    คํากอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

31 14319 น.ส.สุรีรัตน    สระเกตุ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

32 14322 น.ส.ณัฐรี    เตาแกว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

33 14525 น.ส.ณัฐรดา    ปนนวม โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 

34 15001 น.ส.อรณิชา    ศรีสมัย สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

35 15048 นายทยากร    รัตนกุล เสาไห วิมลวิทยานุกูล สระบุร ี

36 15097 น.ส.สุชานรี    เวียนมานะ ระยองวิทยาคม ระยอง 

37 15124 น.ส.รวิพรรณ    อินทรบุญ รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

38 16265 น.ส.ภัทราพร    ผังรักษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

39 16287 นายวริศ    เอ๊ียวชัยพร ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

40 16911 นายสุรเดช    สุขนวม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

41 16922 นายมณฑล    แกวเล็ก ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

42 17076 น.ส.ชนาวาส    บัววงค อัสสัมชัญคอนแวนต ลํานารายณ ลพบุรี 

43 17290 น.ส.มัฌชิมา    เตชะไพศาลพงษ ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

44 17828 น.ส.บุญธิดา    กะตะศิลา นารีวิทยา ราชบุรี 

45 17928 น.ส.อังคณา    พิทักษสุข ศรียาภัย ชุมพร 

46 19990 น.ส.สิริกร    ราชมณี วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

47 20485 น.ส.นภัสสร    ตั้งทรงวุฒิกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ นนทบุร ี

48 20874 น.ส.ปารมี    ธรรมเจริญ ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

49 21112 น.ส.ณัฐฌา    ปกกัง อัมพรไพศาล นนทบุร ี

50 22493 น.ส.ฐิติพร    บวรบัณฑิต เซนตโยเซฟระยอง ระยอง 

51 22869 น.ส.โสภาวรรณ    แยมแสง สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

52 22974 นายชานนท    ทุมโมง วัดเขมาภิรตาราม นนทบุร ี
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53 22979 น.ส.ศิฌาวี    เรือนปญจะ แกงคอย สระบุร ี

54 23478 น.ส.นภัสสร    เกิดสมบูรณ บางลี่วิทยา สุพรรณบุร ี

55 23520 นายเจษฎา    ดาวเรือง ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

56 23749 น.ส.พิมลพรรณ    วงคทวี ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี 

57 23752 น.ส.สุธิตา    กุลนนท ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี 

58 23809 นายพงศศิริ    แสนกลา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

59 24045 น.ส.ธิดารัตน    เงียบสงัด มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม 

60 24147 น.ส.สุขุมาลย    โสภาฉัตร บางละมุง ชลบุรี 

61 24349 นายจิโรจ    โชติศิริคุณวัฒน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุร ี

62 24879 นายเกรียงไกร    มีเย็น รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

63 25077 นายเกริกพล    ประทีปพลีผล ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

64 25673 น.ส.เบญญาภา    กรีรถ มาลาสวรรคพิทยา นครนายก 

65 25958 น.ส.จุฬาลักษณ    สกุลวงวาร ชลบุรี สุขบท ชลบุรี 

 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 990 น.ส.ชลธิชา    ศิลาวัลย เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

2 1088 น.ส.ณัชชา    โหมดวัฒนมงคล วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 

3 1409 น.ส.เบญจวรรณ    นิติวรกุล นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี นนทบุร ี

4 1818 น.ส.นิสา    ทองแท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ นนทบุร ี

5 2595 น.ส.อโรชา    แซลี้ มารียอุปถัมภ นครปฐม 

6 2693 น.ส.นพวรรณ    คงกระพันธุ เซนตโยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 

7 3265 น.ส.ลลิตภัทร    ปานปนแกว ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

8 3281 น.ส.ธิติยา    เณรบํารุง ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

9 3480 น.ส.ภัทริญา    จูเท่ียง นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุร ี

10 3528 น.ส.ลดาวัลย    บุญชม สารสาสนวิเทศศึกษา สมุทรปราการ 

11 3672 น.ส.ดลลยา    เมทยานนท สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 

12 4201 น.ส.ณิชาภัทร    ท่ีระลึก มาลาสวรรคพิทยา นครนายก 

13 5302 น.ส.นันทิชา    ผลิกาธิการ สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

14 7001 น.ส.สาวิถี    ทรัพยประเสรฺฐ ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา พระนครศรีอยุธยา 

15 7083 น.ส.อาทิตญา    นาสมใจ รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

16 7098 น.ส.ปยฉัตร    ศรีเทเวศน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

17 7569 น.ส.สุภาพร    พูลพันธ ศรียาภัย ชุมพร 

18 8466 น.ส.มณฑิตา    ปนตามูล สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

19 8629 น.ส.รัฐนันท    ลิขิตวุฒิพงศ นิรมลชุมพร ชุมพร 

20 9455 น.ส.ปานวาด    กุลตระการ ปทุมวิไล ปทุมธานี 

21 9814 น.ส.ธัญญานุช    สงวนช่ือ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุร ี

22 9942 นายชนะชัย    จุลทะศรี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

23 10270 น.ส.จิตติกรานต    พุมนาค วัดเขมาภิรตาราม นนทบุร ี
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24 10406 น.ส.บุษกร    วงษศิริ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

25 11839 น.ส.ถวิกา    เกตุบรรเทิง วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 

26 12749 น.ส.เพ็ญนภา    ทองสาย คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี ปทุมธานี 

27 13684 นายชาญชล    จิตรานนท ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

28 13872 น.ส.ชฎาพร    ศรีขวัญ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 

29 14512 น.ส.ณัฐกุล    นุมเจริญ เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

30 14568 น.ส.ดวงฤทัย    แกวเล็ก ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

31 14672 นายณัฐพล    สุรวงษไพบูลย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

32 18503 น.ส.รัตนาภรณ    ทองสุก ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี 

33 18844 น.ส.ณัชชา    กิจวิมลรัตน หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 

34 20196 น.ส.จิรนันท    เอ่ียมสําอางค ศรียานุสรณ จันทบุรี 

35 20384 น.ส.พิมพชนก    วีระพงศ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุร ี

36 21373 น.ส.ปาริฉัตร    อมรประภาศิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุร ี

37 22182 น.ส.ปาณิศา    หอมจันทร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุร ี

38 22447 นายชินวัฒน    วิถียภัณท สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 

39 22776 นายเพ่ิมศักดิ์    พูลสวน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

40 23150 นายชัชนันท    ไชยมะโน ปากเกร็ด นนทบุร ี

41 24125 น.ส.จิราวรรณ    โพธ์ิชู เทพศิรินทร นนทบุรี นนทบุร ี

42 24253 น.ส.วณิชยากร    บัวสุวรรณ ศรียาภัย ชุมพร 

 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 106 น.ส.ทัดฤทัย    กลิ่นชํานิ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ 

2 2008 น.ส.วรรณพร    กํ๋านารายณ สามพรานวิทยา นครปฐม 

3 5235 นายวรินทร    ปฐมวัชราภรณ ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

4 5459 น.ส.อรนลิน    ทองจํารูญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

5 9982 น.ส.ทัศนวรรณ    สุวรรณมณ ี รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

6 10675 น.ส.วราพร    ดิบทิพย รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

7 13747 น.ส.สุทธิดา    ราชร ี นารีวุฒิ ราชบุรี 

8 13801 น.ส.วรรณนิสา    ภูเเซมศรี สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

9 13826 น.ส.วลัยทิพย    พวงทอง สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

10 14855 น.ส.กัญญารัตน    ทวีบุตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุร ี

11 17468 น.ส.ภัทราภรณ    แสงฤทธ์ิ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

12 20141 นายธนวัตร    จารุพงศจิตรัตน วัดเขมาภิรตาราม นนทบุร ี

13 20433 น.ส.ศรัณยา    นํ้ากลั่น รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

14 23661 น.ส.อาภัสสะวา    ถนนแกว สวนศรีวิทยา ชุมพร 

 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด      
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ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 229 น.ส.ประกายรัตน    ทองอิน สมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุร ี

2 1965 น.ส.กัญญารัตน    พิมพจัตุรัส อัมพรไพศาล นนทบุร ี

3 2461 น.ส.กานตชนิต    ตันติพิสิทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 

4 2588 น.ส.จิรประภา    จันทวงศ มารียอุปถัมภ นครปฐม 

5 2616 น.ส.ณัฐธยาน    พงศอิทธ์ิ มารียอุปถัมภ นครปฐม 

6 3231 น.ส.แกวตา    พูพันธ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 

7 3523 น.ส.พัชรสิณี    เน่ืองละออ อัมพรไพศาล นนทบุร ี

8 3790 น.ส.ณัฐพร    เซี่ยงฉิว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

9 3856 น.ส.อิษยา    วรรณะ พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

10 4650 น.ส.จารุวรรณ    วงศสนิท วัดบานโปง สามัคคีคุณูปถัมภ ราชบุรี 

11 6463 น.ส.ชลธิชา    เผือกโสมณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

12 6466 นายศุภกร    จีระดิษฐ อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ 

13 7255 นายเกริกพล    นิพนธกิจ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

14 7302 นายกฤตวิทย    อุทกะเสน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

15 7719 น.ส.นัฐวรรณ    ธรณีทอง ปยชาติพัฒนา นครนายก 

16 8942 น.ส.กมลชนก    เบ็ญจวรรณ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

17 8987 น.ส.ภัฏจาวรรณ    ไชยณรา นารีวิทยา ราชบุรี 

18 9084 นายชานน    พลเสน เทพศิรินทร นนทบุรี นนทบุร ี

19 9705 น.ส.พรทิวา    แสงพันตา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

20 9839 น.ส.พิมพสุภัค    จันทรปุก สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

21 10034 นายธนเสฏฐ    ไกรสินกนกโชต ิ รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

22 10678 นายสุภกรณ    สุขคลาย ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

23 11059 น.ส.อารีรัตน    มาลัย นารีวุฒิ ราชบุรี 

24 12110 น.ส.วสุนันท    พานสิน มารีวิทยบอวิน ชลบุรี 

25 12230 น.ส.ปวีณา    แกวบรรจง นารีวุฒิ ราชบุรี 

26 12507 น.ส.สุริญาภรณ    ศรีสําราญ นารีวุฒิ ราชบุรี 

27 12655 น.ส.อารยา    เจริญเนตร มารีวิทยากบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

28 12924 น.ส.อริชา    คงเจริญ สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

29 13422 น.ส.สิริพร    เอ้ือสถาพรกิจ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 

30 13777 นายภาณุ    บุญยบูรณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

31 15690 นายวชร    ใจเย็น เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 

32 17090 น.ส.กัลยรัตน    ฟกทอง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

33 18469 นายเอกชัย    ผสมทรัพย สามรอยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ 

34 18765 น.ส.ณัฐมน    ประจันตะเสน ระยองวิทยาคม ระยอง 

35 19225 น.ส.สุชาดา    สิงหสน่ัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุร ี

36 20648 นายอภิชัย    เชียงกา วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

37 20960 นายนรากร    บุญประภาร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

38 22692 นายรัชชานนท    อํานวยเลขา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 
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39 22879 นายชญานิน    โภคาบริบูรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุร ี

40 24110 นายณัฐวัตร    สมบูรณสินชัย พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

41 24227 นายภัทธนชัย    ไชยวรรณ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 

42 25067 น.ส.ธัญเรศ    แซเฮง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม 

43 25758 นายสุทธิพงศ    ศิลาวล พิชัยรัตนาคาร ระนอง 

44 25848 น.ส.ขวัญชนก    อุตอามาตย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี 

 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม     
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 1118 น.ส.ปติมา    รัตนพฤกษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

2 1167 น.ส.จิณหวรา    สุนทรสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

3 1381 น.ส.ณัฐติกร    แกวด ี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

4 1388 น.ส.นภาสินี    ทองเจริญ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุร ี

5 2080 น.ส.ลภัส    อินทรสูต เซนตโยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 

6 2680 น.ส.ภาวิดา    จิรวัฒนดิลก ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

7 3483 น.ส.ศศิธร    กระเวณกิจ ธัญรัตน ปทุมธานี 

8 3666 นายสารสิน    สุคนธี ธัญรัตน ปทุมธานี 

9 4330 น.ส.สุวดี    ใหญยง หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 

10 6647 น.ส.อภิสรา    วรช่ืน อัมพรไพศาล นนทบุร ี

11 7129 น.ส.ชณิดา    ใหมจันทรดี อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

12 8417 น.ส.อรยา    เจริญเนตร ธัญรัตน ปทุมธานี 

13 8693 น.ส.สุธินี    แจมฟา อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 

14 8761 น.ส.สุชัญญา    กฤติยาวงศ สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

15 9021 น.ส.สุธาสินี    คชรัตน สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

16 9068 น.ส.กุลณัฐ    พ่ึงพันธ เซนตโยเซฟบางนา สมุทรปราการ 

17 9822 น.ส.สุชานันท    ขานสันเทียะ พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุร ี

18 10624 น.ส.อังษณา    ขวัญเนตร กสิณธร (เซนตปเตอร) นนทบุร ี นนทบุร ี

19 11899 น.ส.ฉัตติมา    รักธรรมจริง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

20 12535 น.ส.ธัญชนก    ทองลิ่ม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

21 13006 น.ส.ชนากานต    มูลทองชุน สกลวิทยา นครปฐม 

22 13388 น.ส.กัญญาพัชร    พูลตาล ราชินีบูรณะ นครปฐม 

23 14775 น.ส.ณัฐกฤตา    แกวมหา ตราษตระการคุณ ตราด 

24 16170 น.ส.ชญานันทน    กลิ่นบัว อัมพรไพศาล นนทบุร ี

25 16291 นายนชา    สถาปตานนท นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุร ี

26 16400 นายกองภพ    สมบูรณพร ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

27 17265 นายศุภจุฑา    กันณะ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

28 17870 น.ส.วิชุลดา    เพ็ชรเดชะ สายปญญารังสิต ปทุมธานี 

29 19297 น.ส.ชเนตตี    ฉลองภูมิ ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี 

30 19544 น.ส.ปรายฟา    บัวมวง อัมพรไพศาล นนทบุร ี



- 26 - 

 

31 19586 น.ส.อรณิช    พินิจอุดมการณ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 

32 19940 นายนัฐพงศ    วรมานนท สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

33 21187 นายพงษปณต    จินรโหฐาน พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

34 22421 น.ส.ชอนตะวัน    พุทธศรี พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

35 23157 น.ส.วนัสนันท    โสภณานุรักษ สกลวิทยา นครปฐม 

 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ     

ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 521 น.ส.วราภรณ    ยุติกิจ ออมนอยโสภณชนูปถัมภ สมุทรสาคร 

2 523 น.ส.จิราภรณ    คงภักดี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

3 704 นายอานนท    ปองพันธ นักบุญเปโตร นครปฐม นครปฐม 

4 806 น.ส.วิไลวรรณ    หาญวงศโยธิน ธัญบุรี ปทุมธานี 

5 815 น.ส.กมลชนก    ดีอุดม นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุร ี

6 2176 น.ส.ธัญยมล    เช้ือชูชาติ เซนตโยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 

7 2645 น.ส.กนิษฐา    ปูรณวัฒนกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

8 3222 น.ส.กุลติยา    เอ้ือเฟอ ราชินีบูรณะ นครปฐม 

9 3258 น.ส.จุฑามาศ    โพธ์ิรักษา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

10 3374 น.ส.ศิลาพร    ดีบรรจง เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต ชลบุรี 

11 5654 น.ส.บุญธิดา    แซจึง คงคาราม เพชรบุร ี

12 5708 น.ส.สุชาดา    โกมลมุสิก ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 

13 5853 น.ส.สรัญญา    เกิดคํา มารียอุปถัมภ นครปฐม 

14 5860 น.ส.นพมาศ    ฉิมเชิด เทพศิรินทร นนทบุรี นนทบุร ี

15 6065 นายณัฐกิตติ์    เตียงกูล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

16 6281 น.ส.พริมา    วิริยาทรพันธุ ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 

17 6475 น.ส.นันทิกานต    ฉินตระกาล กาญจนานุเคราะห กาญจนบุร ี

18 6656 น.ส.กนกพร    ช่ืนบาน อัมพรไพศาล นนทบุร ี

19 6944 น.ส.ศิริวรดา    คําธรรม อัมพรไพศาล นนทบุร ี

20 7519 น.ส.วิภาดา    พวงมาลี เสาไห วิมลวิทยานุกูล สระบุร ี

21 7681 น.ส.ศุภิสรา    นรินยา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

22 7736 น.ส.พจนันท    วิทยารังษีพงษ นารีวิทยา ราชบุรี 

23 8045 น.ส.ประภาพรรณ    มาทวน ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 

24 9101 น.ส.อรพรรณ    ฉิมภาลี รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี 

25 9353 น.ส.ชนิกานต    อานพรหม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

26 9617 น.ส.นฤมล    ผูกจันทร มารียอุปถัมภ นครปฐม 

27 9761 น.ส.ภัคจิรา    รุงรัศมี พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

28 9846 น.ส.ทิพยสากุล    เกิดโภคา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

29 10076 น.ส.ญาณิศา    ศรีประสงค เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

30 10092 น.ส.เบญญา    นฤมิตร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

31 10670 น.ส.ปวันรัตน    หงสเลิศสกุล เซนตโยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
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32 11404 น.ส.ปยากร    แกวบุญชู วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

33 12090 น.ส.อัปสรศิริ    บุญครองสุข เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

34 12632 นายเสกสรรค    สิงหเเกว ประเทียบวิทยาทาน สระบุร ี

35 13600 น.ส.กันตฤทัย    จําปาคํา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

36 14036 น.ส.อัฐภิญญา    มุงทอง มัธยมดานสําโรง สมุทรปราการ 

37 16033 น.ส.ภัทรภร    สรอยสม ชลประทานวิทยา นนทบุร ี

38 16041 น.ส.ณารา    ธนโภคากุล ชลประทานวิทยา นนทบุร ี

39 17296 นายเบญจมภัทธ    ทองสราง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

40 17575 น.ส.วรัญญา    มาพ่ึง ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี 

41 18128 นายสาริน    ประทุมพร ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

42 18773 น.ส.กมลพรรณ    เชิงคีรี เสาไห วิมลวิทยานุกูล สระบุร ี

43 20199 น.ส.ชญาพร    อํ่ารุง ชลบุรี สุขบท ชลบุรี 

44 20369 น.ส.ศุภัชฌา    พิมลแสงสรุิยา สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

45 21029 นายกุลุบุตร    อังกาบเเกว ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

46 21254 น.ส.กัญญาพัชร    ทัพภูมี เซนตโยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 

47 22117 น.ส.นภชนก    ปญญาชนเจริญ ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

48 22764 นายณัฐภณ    กิตติภูริวงศ ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

49 23441 น.ส.นุชวรา    แกวถาวร วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ 

50 23686 น.ส.ณัฐปภัสร    กุลนภาอัครพงศ เบญจมราชานุสรณ นนทบุร ี

51 24561 น.ส.อาภัสรา    ปยะพันธ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

52 24874 น.ส.สาวิตรี    สมปะณาม ี ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ชลบุรี 

53 25985 นายสัณหกฤษฎิ์    ตั้งอิทธิศักดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด  

1 1787 น.ส.เกษสุนีย    บุญนําพา วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 

2 2046 น.ส.สุวรรวิศา    เจริญภักดีชุมพล นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

3 2514 น.ส.ธนัญญา    ธวัชพันธุ มารียอุปถัมภ นครปฐม 

4 2760 น.ส.พิชญสินี    สินทัศไนย นารีวิทยา ราชบุรี 

5 3217 น.ส.ศุภรดา    ปฏิสนธิเมธี ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

6 3270 น.ส.รวิสรา    น่ิมอนงค เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

7 4416 นายภูวิศ    ดาราศรีศักดิ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

8 4503 นายธรรศธรรม    จําปาทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

9 4796 น.ส.อรอนงค    สุขศรีเมธีชัย ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

10 5318 น.ส.ปพิชญา    มุธาวงศ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุร ี

11 5571 นายรัธพล    โรติกานนท กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

12 5610 น.ส.เพ็ญศิริ    ปรีดานนท ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 
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13 5816 น.ส.ธนกาญน    เลือดแดง รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

14 5876 นายบุญค้ํา    นิวาตานนท นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุร ี

15 5883 น.ส.ธนกาญจน    บุณยพัชรินทร สงวนหญิง สุพรรณบุร ี

16 6323 น.ส.ประภาสิริ    หนูพลาย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพชรบุร ี

17 6609 น.ส.หทัยภัทร    ดําเกลี้ยง สงวนหญิง สุพรรณบุร ี

18 6987 นายองอาจ    แตงเรอืง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

19 7395 นายจิรายุทธ    เกียรติศิริ วัดบานโปง สามัคคีคุณูปถัมภ ราชบุรี 

20 7652 นายวิชิต    แซแต ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

21 7880 น.ส.ศิรพาห    เขียงคํา แกงคอย สระบุร ี

22 8174 น.ส.ปนัดดา    จันทิม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

23 8454 น.ส.ธันยชนก    ขาวสนิท พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

24 8931 นายยุทธกิจ    พรวัฒนกวี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุร ี

25 9548 นายจิรายุ    ใจเอ้ือเฟอ คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี ปทุมธานี 

26 9634 นายศรัณย    แดงปลา รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

27 9710 น.ส.นลินทิพย    เล็กถวิลวงศ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี

28 9986 น.ส.ณิชาภัส    อพิหรรษากร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

29 10126 น.ส.เกศกนก    ศิริสมบูรณ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 

30 10205 น.ส.พรพรรณ    รัฐถานาวิน ธัญบุรี ปทุมธานี 

31 11092 นายรัชชานนท    ยิ้มแต เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

32 12982 น.ส.วชิราภรณ    จันทศร เสาไห วิมลวิทยานุกูล สระบุร ี

33 13056 น.ส.รสนันท    ปรัตคจริยา ราชินีบูรณะ นครปฐม 

34 13546 น.ส.ธัณยชนก    แกวคํา ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

35 14415 น.ส.ชุติกาญจน    จันทรทนดํา พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

36 17292 น.ส.พรรณศร    สุคนธมาน นารีวิทยา ราชบุรี 

37 18797 น.ส.สุธิตา    มิตทะเนตร ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

38 19076 น.ส.ภัคธีมา    กาญจนฤทธ์ิพงศ รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี 

39 19799 น.ส.วรรณฉัตร    ฮีมินกูล อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ 

40 20351 น.ส.สุวรรณา    พูลสวัสดิ ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

41 20733 นายกอบศักดิ ์   อินพุม ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

42 23128 น.ส.ชญาทิพย    แกนนอย นารีวุฒิ ราชบุรี 

43 23623 นายกีรต ิ   กณะโกมล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

44 23715 น.ส.กมลวรรณ    ขําปาน บรรหารแจมใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี

45 25781 นายสิทธะพันธ    มงคล กาญจนานุเคราะห กาญจนบุร ี
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คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี    
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด  
1 266 น.ส.นัทธนุต    สรอยทอง ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

2 314 น.ส.ปาริชาต    ชัยมีแรง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ นนทบุร ี

3 386 น.ส.สุรีรัตน    ศักดิ์ภิรมย สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 

4 1589 น.ส.ญาณิศา    วิริยะจินดา สยามบริหารธุรกิจ นนทบุร ี

5 1620 น.ส.ทัดดาว    ทับบรี ออมนอยโสภณชนูปถัมภ สมุทรสาคร 

6 2098 น.ส.ชลดา    ตันรัตนะ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

7 2402 น.ส.บุญญิสา    จันทรประสิทธ์ิ มารียอุปถัมภ นครปฐม 

8 2475 น.ส.กนกวรรณ    วรรณส ุ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

9 2621 น.ส.สโรชา    แกวดวงเลก็ มารียอุปถัมภ นครปฐม 

10 2678 น.ส.วราสินี    ยันแปว มารียอุปถัมภ นครปฐม 

11 2938 น.ส.สุดารัตน    สิงหเจริญ บริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุร ี

12 3628 น.ส.วรรณพร    ปองสุข กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

13 4612 น.ส.เบญจรัตน    มักสัมพันธ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุร ี

14 6824 นายธนกฤต    พุมสกุล สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

15 7067 น.ส.ธัญสินี    นาคสุข เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

16 7079 น.ส.บุญญารัตน    ศรีเมือง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

17 7241 น.ส.จีรดา    เชยชิต เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

18 7599 น.ส.ศุภกานต    กําหอม ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก สมุทรปราการ 

19 7870 น.ส.วลัชณัฏฐ    พีรทัดกิตติวรา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

20 7951 น.ส.อนัญธร    กลอมมิตร วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

21 7958 น.ส.สริตา    ผิวเผือก บางลี่วิทยา สุพรรณบุร ี

22 8039 นายภานุพันธ    พงศนภา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

23 8543 น.ส.ทักษพร    ชาวอุทัย สายปญญารังสิต ปทุมธานี 

24 8947 น.ส.กวินนาถ    อังกาบก่ิงแกว สารสาสนวิเทศรังสิต ปทุมธานี 

25 9215 น.ส.อารียา    สงาศรี วัดไรขิงวิทยา นครปฐม 

26 9481 น.ส.อภิรดี    อุดมสุข นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

27 10021 น.ส.สุชญา    ชัยกิจ รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

28 10282 นายวันชนะ    ผิวงาม สถาพรวิทยา นครปฐม 

29 10495 น.ส.ธนิษฐา    ขุมเพ็ชร อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

30 10808 น.ส.วรรณปวีณ    แจงกระจาง รักษวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

31 11412 น.ส.กันตนา    โกจิว๋ สามรอยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ 

32 11426 น.ส.นิศามณี    บุญหอ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
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33 11658 นายเชษฐา    ชูประจง เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

34 11830 น.ส.ชฏาพร    ชูรัตน บานไรวิทยา อุทัยธานี 

35 12796 น.ส.ศิรประภา    ศรีกระมล พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

36 13017 น.ส.พัณณิตา    การะคุณ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

37 13061 น.ส.ณัชชา    ธนกิจดํารง สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

38 13124 น.ส.อภิสรา    ยี่สุนหอม สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

39 13376 น.ส.ปนัสยา    แยมแบน ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 

40 13423 น.ส.จิรัฌญา    ตันติดลธเนศ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

41 13455 น.ส.อรวี    วัจวาทิน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

42 13614 น.ส.รังสิมา    กุยประเสริฐ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

43 13693 น.ส.ณัชชา    ตั้งธนากาล ราชินีบูรณะ นครปฐม 

44 13715 น.ส.พิมพพิศา    เลี้ยงบุญญพันธ มารีวิทยบอวิน ชลบุรี 

45 14161 น.ส.ลิปการ    แมนหมาย แกลง วิทยสถาวร ระยอง 

46 14265 น.ส.อุรชา    เสริมสุขเลิศ ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

47 14915 นายกฤษฎา    วันดี บางลี่วิทยา สุพรรณบุร ี

48 15173 น.ส.รุจิรา    นาเมือง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

49 15492 น.ส.วรรณนภา    ศรีเช้ือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 

50 15945 น.ส.พรพิมล    โพธิประเสริฐ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 

51 16045 น.ส.ณัฐญา    นุมพุด กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

52 16967 น.ส.อนัญพร    เอ่ียมสําอางค ชลกันยานุกูล ชลบุรี 

53 17574 นายเมธา    ทองบุญโท พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

54 18016 น.ส.อัยลดา    นนทนาคร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

55 18165 น.ส.ภัทรธิดา    สาลีส ี นารีวุฒิ ราชบุรี 

56 18489 น.ส.สุธินี    มีคุณ นารีวิทยา ราชบุรี 

57 20088 นายธนพนธ    ถิราภินันท ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

58 20400 น.ส.ธัญญลักษณ    โหงวลิ้น ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

59 21192 นายวิชญนภัส    เทียนทอง พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

60 21326 น.ส.อชิรญา    เจริญศรี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

61 21604 น.ส.อรณิชา    อวมเครือ รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี 

62 22109 น.ส.นนทิยา    ชวงโชติ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

63 22208 น.ส.วรรณพร    รัตนโท เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

64 22275 น.ส.กัญญารัตน    ตาลิก พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

65 22444 นายวรปญญา    ลอยมา สารสาสนวิเทศศึกษา สมุทรปราการ 

66 22745 นายปญญาวุฒิ    เกษไชย อัสสัมชัญคอนแวนต ลํานารายณ ลพบุรี 
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67 23009 นายสุธิชัย    บุญยอ นักบุญเปโตร นครปฐม นครปฐม 

68 23058 น.ส.สกุลวดี    ตนกันยา ศรียาภัย ชุมพร 

69 23545 น.ส.ชนากานต    มั่นเรืองเดช ศรียาภัย ชุมพร 

70 23624 น.ส.ธาลิณี    พรหมทอง นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุร ี

71 23692 น.ส.กรองแกว    เสง่ียมโคกกรวด พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

72 23799 นายณัฐกิตต    แสงมณ ี พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

73 23805 นายภาณุพงศ    แสนนนทคํา พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา ฉะเชิงเทรา 

74 24170 นายกรัญชัย    เพชรดี ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 

75 24181 น.ส.ปยะธิดา    ศรีบุญเรือง สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

76 24457 นายบริพัตร    หมื่นศรี ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 

77 24641 น.ส.ธณาภา    ศรีวลีรัตน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุร ี

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด  

1 2173 น.ส.อริศรา    เลียนกิจพาณิชย ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

2 8951 นายวันชัย    นาคท่ัง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

3 9506 นายกลยธัช    พรอมมูล สกลวิทยา นครปฐม 

4 12125 นายณกรณ    ศรีเงินงาม สารสาสนวิเทศศึกษา สมุทรปราการ 

5 12288 นายจิรายุ    ปฐมรัตนศิร ิ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

6 12320 นายพีรพล    เสลาคุณ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

7 14827 นายนนทพัทธ    สมสิบ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

8 16793 น.ส.ธัญญารัตน    ไกลกลาง นักบุญเปโตร นครปฐม นครปฐม 

9 17254 น.ส.วรรณพร    อาจนอย มารียอุปถัมภ นครปฐม 

10 21402 น.ส.ชนาภา    คงสมสุข ภาชี สุนทรวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา 

11 22025 นายปกรณ    จันทรเพ่ือน วัดเขมาภิรตาราม นนทบุร ี

12 24623 น.ส.ณัฐกมล    หนูนันท สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  
(แอนนิเมช่ัน)   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด  

1 625 นายพชรกมล    สุดประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

2 3046 นายธนกฤต    ตุนแกว สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

3 3089 น.ส.จริญญา    อักษรธนาวัฒน กาญจนานุเคราะห กาญจนบุร ี

4 4281 นายสุวิจักขณ    แสนกลา พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

5 4659 นายนรุตม    กลัดสําเนียง วัดไรขิงวิทยา นครปฐม 

6 5320 น.ส.จุฑามณี    ทองดี กาญจนานุเคราะห กาญจนบุร ี
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7 6042 น.ส.ศุภลักษณ    ผดุงฤกษ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

8 6329 น.ส.นฤมล    ทองศรี ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ชลบุรี 

9 6941 นายกานต    วิจารณวงศ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

10 11057 น.ส.ภรณวชิรญาณ    พุทธเจริญ สิงหสมุทร ชลบุรี 

11 13494 น.ส.เพ็ญณภัทร    อมรสิริธนานันต สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

12 18067 น.ส.ชุติมา    บุญถนอม สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี

13 23742 น.ส.กมลลักษณ    แสงศร ี นารีวุฒิ ราชบุรี 

14 24496 นายกนกพล    คําบรรเทิง อัสสัมชัญ ระยอง ระยอง 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  
(เว็บและสื่อโตตอบ)   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด  

1 10783 น.ส.ภัทราพร    เลิศมรรคา สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 

2 22674 น.ส.เจนจิรา    จุมที โพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม 

3 25179 นายณัฐวุฒิ    กือเย็น สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  
(การออกแบบเกม) 
  ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด  

1 4725 นายสิรวิชญ    ขาวละออ ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 

2 5406 นายแทนคุณ    สนธิพันธุ สยามบริหารธุรกิจ นนทบุร ี

3 9690 นายณัฐกร    ลมออน วัดไรขิงวิทยา นครปฐม 

4 10766 น.ส.วาริพินท    ชวโรกร สองพ่ีนองวิทยา สุพรรณบุร ี

5 12167 นายศิวานนท    หวังแอบกลาง ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก สมุทรปราการ 

6 13090 นายชนาธิป    จันทวาส กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

7 13706 นายสยาม    ศิริทรัพย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

8 15509 นายธรรมรักษ    ไชยคณา สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 

9 19835 นายกริษณ ุ   สุมา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

10 24236 นายพิรณัฐ    สุนันทารอด เบญจมราชานุสรณ นนทบุร ี

11 25136 นายศุภวิชญ    ผลเจริญ สารสาสนวิเทศบางบัวทอง นนทบุร ี

12 25411 นายปรินทร    ตรากูล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา)   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร ชื่อ  -  นามสกุล โรงเรียน จังหวัด  
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1 1365 น.ส.สุภิตา สมพงษ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ นนทบุร ี

2 11808 น.ส.ฟาริดา วงษประเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร (การลูกคาสัมพันธ)  
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร  ชื่อ  -  นามสกุล  โรงเรียน  จังหวัด  
1 230 น.ส.ศุภกานต สุขสกุลรัตน อนุราชประสิทธ์ิ นนทบุร ี

2 2530 น.ส.กุลปรียา เทพจินดา มารียอุปถัมภ นครปฐม 

3 2597 น.ส.มยุรินทร อินทรบํารุง มารียอุปถัมภ นครปฐม 

4 6406 น.ส.พิชามญชุ สมมิตร ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

5 13701 นายธนชิต แจมจํารัส มารีวิทยบอวิน ชลบุรี 

6 17015 น.ส.ณัชชา ทองหญิง อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารและหนังสือพิมพ) 
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร  ชื่อ  -  นามสกุล  โรงเรียน  จังหวัด  
1 5189 น.ส.สุภัสสรา ปาละกา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

2 13254 น.ส.ธนัชชา สุวิบาย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

3 17903 น.ส.ลัทธวรรณ จอมซื่อตรง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

4 23226 น.ส.ศิวรินทร จันทรคงวงษ ไทรนอย นนทบุร ี

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ภาพยนตร)   
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร  ชื่อ  -  นามสกุล  โรงเรียน  จังหวัด  
1 326 น.ส.ประภัสสรา ชมภูนุท วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 

2 1203 น.ส.พนิตา พฤกษาพนาชาติ มารีวิทย ชลบุรี 

3 1332 น.ส.กันตาภัทร พุทธสุวรรณ วังนํ้าเย็นวิทยาคม สระแกว 

4 4896 นายณัฐนนท ราตร ี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุร ี

5 11398 นายศุภโชค สระเอ่ียม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุและโทรทัศน)  
ลําดับ  เลขท่ีสมัคร  ชื่อ  -  นามสกุล  โรงเรียน  จังหวัด  
1 712 น.ส.สิรินยา จุฬารัตนาภรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ นนทบุร ี

2 2165 น.ส.ชญานิศ เริงสมุทร เซนตปอลคอนแวนต ชลบุรี 

3 3718 น.ส.สิริลักษณ เจริญชินภัทร สตรีนนทบุร ี นนทบุร ี

4 4809 น.ส.ปริมาพร สุขนิพิฐพร ราชินีบูรณะ นครปฐม 

5 11158 นายจิรายุ เวียงคํา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 

6 23757 น.ส.ณัฐนิชา ละมัยวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 
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ผูท่ีสอบผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาศึกษา ตองข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เปด 
Internet Explorer พิมพ reg.su.ac.th  

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 
1. คลิกเมนู “นักศึกษาใหม ’25XX” เพ่ือศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม 
2. คนหารหัสนักศึกษา 

 
3. คลิก “เขาสูระบบ” รหัสประจําตัวและรหัสผาน ดวยรหัสนักศึกษาท่ีคนหาได  

4. กรอกประวัติสวนตัวของนักศึกษา และตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนคลิก  เพราะจะไม
สามารถแกไขขอมูลภายหลังได ยกเวนตองยื่นคํารองขอแกไข 

5. เปลี่ยนรหัสผาน ควรตรวจดูท่ีแปนพิมพกอนวาขณะนี้เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือมีการกด
แปน Caps Lock คางไวหรือไม การเปลี่ยนรหัสผาน ความยาวไมควรเกิน 13 หลักหรือไมควรมี
เครื่องหมาย ‘ หรือ , หรือ : หรือ . หรือ ! หรือ ? เปนตน ควรเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมควร
บอกเพ่ือนหรือผูอ่ืนทราบเพราะทําใหผูอ่ืนเขาใชระบบเสมือนวาเปนตัวของนักศึกษาเอง หากเกิด
ความเสียหายหรือมีภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึน นักศึกษาตองรับผิดชอบรายการท่ีเกิดข้ึน 

6. พิมพใบแจงยอดการชําระเงินเพ่ือไปชําระเงินคาธรรมเนียม ภายในวันท่ี 16-23 พฤษภาคม 2559 ท่ี
ธนาคารสาขาใดก็ได 5 ธนาคารคือ กรุงศรีอยุธยา หรอื กรุงไทย หรือ ทหารไทย หรือ ไทยพาณิชย 
หรือ ธนชาต หากไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดถือวาสละสิทธิ ์

7. หากชําระเงินเรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัยไดรับเงิน โปรดตรวจสอบท่ีประวัตินักศึกษา 
สถานภาพ: นักศึกษาปจจุบัน สถานะปกติ 

8. คลิกเมนู “ปฏิทินการศึกษา” วาทํากิจกรรมอะไร วันไหน เวลาใด หรือ website ของแตละคณะ
หรือ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

9. ยื่นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามกําหนดการ โดยศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจาก 
เมนู “นักศึกษาใหม’2559” หัวขอ 1.ข้ันตอน 

http://www.reg.su.ac.th/
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 หากนักศึกษาสละสิทธิ์หรือลาออกไมสามารถสมัครคัดเลือกฯ Admissions ได สําหรับผูข้ึนทะเบียน
เปนนักศึกษาเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมท่ีชําระตามรายการดังกลาว 

นักศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดูรายละเอียดท่ี www.pitc.su.ac.th 
สอบถามขอ้มูลเพิม่เติม 

ถ้าต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ 

กองบริการการศึกษา พระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม 

โทรศัพท ์0-3425-5750-1, 0-3425-5091 

โทรศัพท ์0-3425-3910-19, 0-3425-3840-4 ต่อ 22302-7, 22321 

โทรสาร : 0-3425-5807 

สํานกังานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

โทรศัพท ์0-3259-4043-50  กด  41140      คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
   41045-47  คณะวิทยาการจัดการ 
   41113  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 Website : www.quota.su.ac.th หรือ www.reg.su.ac.th  
ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ  

คณะวิชา Website เบอรโ์ทรศพัท ์

อกัษรศาสตร์ www.arts.su.ac.th 0-3425-5096-7 

ศึกษาศาสตร์ www.educ.su.ac.th 0-3425-8813 

วิทยาศาสตร์ www.sc.su.ac.th 0-3425-5303 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

www.eng.su.ac.th 0-3421-9364-9 

สตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร www.asat.su.ac.th 0-3259-4037-8, 0-3259-

4043-50 ต่อ 41138, 41140 

วิทยาการจัดการ www.ms.su.ac.th 0-3259-4028, 0-3259-4043-

50 ต่อ 41045, 41046 และ 41047 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

www.ict.su.ac.th 0-3259-4028, 0-3259-4043-

50 ต่อ 4113  (เพชรบุรี) 

0-2233-4995 (บางรัก) 
 

http://www.pitc.su.ac.th/
http://www.eds.su.ac.th/
http://www.arts.su.ac.th/
http://www.educ.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
http://www.eng.su.ac.th/
http://www.asat.su.ac.th/
http://www.ms.su.ac.th/
http://www.ict.su.ac.th/

	ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ

