
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 2 (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2561 

------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต รอบท่ี 1-5 (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณา      
ผลการคัดเลือกฯ รอบท่ี 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 เมษายน  พ.ศ. 2561 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ประธานกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบท่ี 2 (SU-TCAS) 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
โควตา 28 จังหวัด 
00801000102  สาขาวิชาทศันศิลป์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย  กฤตพงศ์ วงศ์ประภาพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี ชลบุร ี
2. นาย  ทัตเทพ พรมเพียร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
3. นาย  ธนพงศ ์ วงศ์ทะยาน สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
4. น.ส.  นัทธมน วิจิตรศรีวัฒน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
5. น.ส.  บ่ายฟ้า นนท์เจริญ เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
6. น.ส.  ปวีณา กลมกล่อม จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
7. น.ส.  ปาณิสรา จันทร์วรรณ ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี ราชบุร ี
8. น.ส.  พรพิมล ยุทธอาสา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี สุพรรณบุร ี
9. น.ส.  พัคศิร ิ เครือสุวรรณ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
10. นาย  ภัทรภณ ค าผ่อง สตรรีะนอง ระนอง 
11. นาย  ภานุกฤษณ ์ สุวรรณฉิม ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
12. น.ส.  มุทิตา มีช ู ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
13. น.ส.  รัชสิร ี รัตนวาร ตราษตระการคุณ ตราด 
14. น.ส.  ศิศิรภัทร ์ ทรดีอธิวรรธน ์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี สุพรรณบุร ี
15. นาย  สร้างสรรค ์ มีนุช วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี สุพรรณบุร ี
16. นาย  อัณณ ์ พันธ์มณ ี เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โควตา 28 จังหวัด 
00802000102  สาขาวิชาสถาปตัยกรรม 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กฤตธี วงศ์มณีโรจน ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

นครปฐม 

2. นาย กฤษณพงศ ์ หงส์วาณิชสกลุ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
3. นาย กิตติภฎั วันด ี ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
4. น.ส. คุลิกา ประสพ ศรีราชา ชลบุร ี
5. น.ส. จิดาภา เชตวรรณ ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
6. นาย ชนาธิป บูรณวิชิต เมืองพัทยา (มัธยมสาธติพัทยา) ชลบุร ี
7. น.ส. ณัฐมนต ์ กรรณสูต นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
8. น.ส. ณัฐวด ี นาคนคร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
9. นาย ธนายุทธ กัลยาบูรณ ์ ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

10. น.ส. ธัญรดา พรหมปัทมะ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
11. น.ส. นงลักษณ ์ นวลหุ่น ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
12. นาย ภวินท์ ภิญญศริ ิ เมืองพัทยา (มัธยมสาธติพัทยา) ชลบุร ี
13. น.ส. ภัสรา จุลวนิชย์พงษ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
14. นาย ราชรัฐ แสงลา บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
15. น.ส. ริสา คอนโด กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
16. น.ส. วธูสิร ิ ศรีนาม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
17. น.ส. วริษฐา ตั้งหลักมั่นคง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
18. น.ส. ศิราอรวัลย ์ สระทองเนือง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

19. น.ส. ศุภลักษณ ์ สังข์แก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
20. น.ส. สุพิชชา แย้มยี่สุ่น สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

00802000202  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย เชาวน์วัฒน ์ วัฒนาสุข เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
2. น.ส. ณิชาภัทร เมธากุลพุฒิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
3. นาย ธราเทพ อนันสลุง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
4. น.ส. ปุณยนุช นิธิจรัสธ ารง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
5. น.ส. พรไพลิน ลี้จินดา ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
6. นาย พิทยุตม ์ ฝอยทอง วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
7. นาย ภานุวัฒน์ คินดอนทราย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
8. นาย ไม้เอก ไทยงามศิลป์ มัธยมศึกษาเมืองทวารวด ี นครปฐม 
9. น.ส. ลตวรรณ พุทธสรณ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
10. น.ส. วิฐิตา กรตระกูลกาญจน ์ เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
11. น.ส. ศิราอรวัลย ์ สระทองเนือง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

12. น.ส. สุชาดา โกศลศักดิ ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

คณะโบราณคดี 
โควตา 28 จังหวัด 
00803000102  สาขาวิชาโบราณคดี 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กชวรรณ แสงประทีป ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
2. นาย กิตติชัย วิลัยพงษ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
3. นาย ขจรพล ภักดีชุลีบาท กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

4. น.ส. คีตญา ฐาปนพันธ์นิติกุล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
5. นาย จีรวัฒน์ ก้อนใจจิตร สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

6. น.ส. ฉัตรนภา รังสิยานนท์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
7. น.ส. ชนิษฐา คูศรีเทพประทาน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
8. น.ส. ชลรินทร ์ แย้มพงษ ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
9. น.ส. ฌานิศา ชูชอบเชิง สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
10. น.ส. ญาดา กลิ่นสุคนธ ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
11. น.ส. ณัฐณิชาช์ นาด ี สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
12. นาย ณัฐพงศ์ คงพุนพนิ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

13. น.ส. ณิชพร ยินดีสุข ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
14. น.ส. ตุลยล์ดา ช่ืนสวัสดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
15. น.ส. ทักษพร เลี้ยงพฤกษา สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
16. น.ส. บุษย์ไพลิน ฉิมพาล ี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
17. น.ส. เบญจรตัน ์ ตะเภาพงษ์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
18. น.ส. ปุญญิศา คุณานุวัฒน ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
19. น.ส. พรกนก ชัยเรืองศร ี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
20. น.ส. พรชนก จันทฤกษ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
21. น.ส. พรรษชล ทองเสน ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
22. น.ส. พิมพ์พศิกา นิลวิจิตรกลุ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
23. นาย ภูดิษ สรรเสริญ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
24. น.ส. รังสิมา กุศลสร้าง มารีวิทย ์ ชลบุร ี
25. น.ส. รัชนันท ์ จันทรวิจิตร สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
26. น.ส. รุ่งกานต ์ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ ศรียาภยั ชุมพร 
27. น.ส. วธูสิร ิ ศรีนาม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
28. น.ส. วรรณนภา บรรพบุรุษ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
29. น.ส. สโรชา ธงไชย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
30. น.ส. สุพิชญา พึ่งอวยผล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
31. นาย อนุศิษฏ์ ใจศรีตระกูล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
32. นาย อภิณัฐ บุญเจือ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
33. น.ส. อโรชา บางช้าง สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 

00803000802  สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ทอ้งถิ่น 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กรกนก บุญยืน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
2. นาย เจษฎากร โชติวุฑฒากร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
3. นาย ณัฐพงศ์ ทศานนท์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
4. น.ส. ณัฐริกาญ รอดดอนไพร มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
5. น.ส. ณิชนันทน ์ รอดคุ้ม ศรียาภยั ชุมพร 
6. น.ส. ตยาค ี อยู่อ่อน นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
7. น.ส. ธัชชาอร คลิ้งบัวทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

8. น.ส. ธัญญาภรณ ์ เฉลิมศร ี มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
9. นาย ธีระพันธุ ์ เมธากุลวณิชย ์ กศน. อ าเภอพระประแดง สมุทรปราการ 
10. น.ส. นันทวัน สว่างอภิบาล ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
11. น.ส. นารากร เรืองฤทธิ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
12. น.ส. เบญญาภา ลิ่มเกตุรัตน ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
13. น.ส. ปรีชญา บังเกิดเกล้า ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
14. น.ส. ปวีณา ช่วงชู อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
15. น.ส. ปุญญิศา คุณานุวัฒน ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
16. น.ส. ภัทราภรณ ์ น้อยพิทักษ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
17. นาย ภาณุพงศ ์ ชลสวัสดิ ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
18. น.ส. ภาสิน ี นิ่มนวล วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
19. น.ส. มนัสวีร ์ ทรัพย์มา หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
20. น.ส. รัญชิดา โพธ ี โยธินบูรณะ เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
21. น.ส. วริศรา โงนสาย สระแก้ว สระแก้ว 
22. น.ส. วาสิตา เมืองจันทร ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
23. นาย สรัญ ศิวกุลก าธร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
24. น.ส. สโรชา ธงไชย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
25. น.ส. สุไอดา สุขพลอย อัมพรไพศาล นนทบุรี 

คณะมัณฑนศิลป์ 
โควตา 28 จังหวัด 
00804000102  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กันต์กมล ศรีเกษม พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา ฉะเชิงเทรา 
2. น.ส. กุลรดา ศรีขาว สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
3. น.ส. ณิชาภัทร จันทรนวน อัมพรไพศาล นนทบุรี 
4. น.ส. นวรัตน ์ มากบัว ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
5. น.ส. ราชาวด ี วีระชัย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
6. นาย วชิรวิทย ์ ธานินทร์ธราธาร สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
7. น.ส. ศุภรดา ไชยบัวแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

00804000202  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กวินทิพย ์ สิ้นแต ้ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
2. น.ส. กันติศา เพชรพรหมรักษ์ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
3. น.ส. ชนิดาภา เนาว์วิจิตร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
4. น.ส. มสฤณา อ้นพวง วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
5. น.ส. วนัชวรรณ โค้วถาวร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
6. นาย วิชภูษณะ คเชนทร์สถิตย ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
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00804000302  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กันติศา เพชรพรหมรักษ์ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
2. น.ส. ศุภรดา ไชยบัวแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
3. น.ส. อภิสรา วงศ์ทัศนีโย กศน. อ าเภอปากเกรด็ นนทบุรี 

00804000402  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ชุตินันท ์ ข ามา กศน. อ าเภอบางบัวทอง นนทบุรี 
2. นาย ธีรนาฏ อมร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
3. น.ส. พิชญา บุญศิร ิ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
4. น.ส. รัชสิร ี รัตนวาร ตราษตระการคุณ ตราด 

00804000502  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ศุภรดา ไชยบัวแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 

00804000602  สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 

 - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - 

00804001202  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย จตุพร กงประดิษฐ ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
2. น.ส. สวรินทร ์ สกุลดิษฐ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 

คณะอักษรศาสตร์ 
โควตา 28 จังหวัด 
00805000002  ไม่แยกสาขาวิชาเอก 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กชกร ข าวุฒ ิ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
2. น.ส. กชกร ศุภกิจจานสุรณ ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
3. น.ส. กชวรรณ แสงประทีป ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
4. น.ส. กนกปภา เอมพันธ์ุด ี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

5. น.ส. กนกลดา สุหร่ายเพชร มารีวิทย ์ ชลบุร ี
6. น.ส. กนกอร ไกยสิทธ์ิ โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุร ี
7. น.ส. กนกอร สามงามน้อย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
8. น.ส. กนลรัตน ์ โพธิ์ประเสริฐ ปิยชาติพัฒนาฯ นครนายก 
9. น.ส. กมลธิชา สมุทรสาคร กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
10. น.ส. กรณิศ รังสรรค ์ มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
11. น.ส. กรรณิกา ภิญโญยิ่ง สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
12. น.ส. กรรว ี ชอินทรวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
13. น.ส. กรรว ี ปิ่นสุข จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

14. นาย กฤษณ วงศ์รักษา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
15. น.ส. กัญญาณัฐ แซ่อึ้ง เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
16. น.ส. กัญญาณัฐ อินทรโชต ิ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
17. น.ส. กันติชา ตันตระรัตน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
18. น.ส. กานดารัตน ์ ทองอ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
19. น.ส. กานดาวศร ี วัดสูงเนิน อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
20. น.ส. กานต์สิน ี ฤทธิ์ทัพ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
21. นาย กิตติชัย วิลัยพงษ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
22. น.ส. กุลจิรา บัวสัมฤทธิ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
23. น.ส. กุลธิดา ศรีนิล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
24. น.ส. กุลธิดา เชื้อเถา ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
25. น.ส. กุลนาถ สุวพรหม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
26. น.ส. กุลภัสสร ์ เนตรทัศน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
27. น.ส. กุลยา พยุงศักดิ์สกุล มารีวิทย ์ ชลบุร ี
28. น.ส. กุลริสา โบจรสั เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
29. น.ส. กุลวรากร ปกรณ์พิมุข สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

30. น.ส. เก็จมณ ี บูรณะพรสถติย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  
[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 

นครปฐม 

31. น.ส. เกวลิน แผลงศร บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
32. น.ส. เกศแก้ว นิวัฒน์ชัยโรจน ์ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
33. น.ส. เกศศิรินทร ์ เริงรักษ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
34. น.ส. แก้วภาดา วัณณโอฬาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
35. น.ส. ขนิษฐา ปัญญาธีระ ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา ราชบุร ี
36. น.ส. คีตญา ฐาปนพันธ์นิติกุล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
37. น.ส. คุณัญญา บุบผาชาต ิ ระยองวิทยาคม ระยอง 
38. น.ส. จนิสตา แมงกลาง ระยองวิทยาคม ระยอง 
39. นาย จรณชัย เทศทองดี สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
40. นาย จักรเทพ ฉายผ่องพรรณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
41. น.ส. จันทร์จิรา เกษะประกร สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
42. น.ส. จารุวรรณ บุญสนอง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
43. น.ส. จิดาภา ศรีขวัญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
44. น.ส. จิดาภา โล่ชัยยะกลู ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
45. น.ส. จิตตานันท์ นามมงคลสุขยิ่ง ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
46. น.ส. จินดาภา ส าเริง ระยองวิทยาคม ระยอง 
47. น.ส. จินต์ศุจ ี สีวรรณา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
48. นาย จิรพัทธ ์ ป้อมสุด กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

49. น.ส. จิรัชญา ชมศาสตร ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
50. น.ส. จิรัชญา รอดบุตร สิงห์สมุทร ชลบุร ี
51. น.ส. จิรัชญา แสงสุรตัน ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
52. น.ส. จิรัชญา ประสิทธ์ิกลุ เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
53. น.ส. จิรัชญา ประหา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
54. น.ส. จิรัชยา ศรีพิทักษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
55. นาย จีรวัฒน์ ก้อนใจจิตร สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
56. น.ส. จุฑาทิพย์ อมรศรีแสงแก้ว กศน. อ าเภอขลุง จันทบุร ี
57. น.ส. จุฑามาศ ตุพิลา ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
58. น.ส. เจนจิรา แจ่มจันทรา ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
59. น.ส. เจริยา บุตรโสภา ศรียาภยั ชุมพร 
60. น.ส. ฉัตรฑริกา ทองแก้ว บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
61. น.ส. ฉัตรนภา รังสิยานนท์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
62. น.ส. ฉัตรพร ศรีไพบูลย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
63. นาย ฉัตริน ทวีกาญจน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
64. น.ส. ชญาดา ใจทา สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
65. น.ส. ชญานิศ สรรเสริญนิเวศ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

66. น.ส. ชนกพร สุทธิสอน บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
67. น.ส. ชนนิกานต์ แซ่ลิ้ม สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
68. น.ส. ชนมณ ี ม่วงศร ี สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
69. น.ส. ชนาภา ปิ่นประชา วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
70. น.ส. ชนิดา ไข่นาค ราชินีบูรณะ นครปฐม 
71. น.ส. ชมภูนุช เกียรติแสงทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
72. นาย ชยพล จันทราสกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
73. น.ส. ชลลดา ใจสอาด จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
74. นาย ชวิศ กิจการ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
75. น.ส. ชวิศา ประทุมมา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
76. น.ส. ชวิศา แสนโรจน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
77. น.ส. ชัชชญา แสงสาคร อัมพรไพศาล นนทบุรี 
78. นาย ชัชมงคล ว่องไว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
79. น.ส. ชัญญานิษฐ ์ กิติพันธยาพร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
80. น.ส. ชิตวรี หอมผล ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
81. น.ส. ชุตาภรณ ์ เมธาปรีชากุล อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ ์ สมุทรสาคร 
82. น.ส. ชุติกาญจน ์ โยธาทิพย ์ โรงเรียนผู้ใหญส่ตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
83. น.ส. ชุติมา สุกสว่าง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
84. น.ส. โชติรส ค าหรุ่น พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
85. น.ส. ฌานิศา ชูชอบเชิง สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

86. น.ส. ญาณิศา ทัดทอง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
87. น.ส. ญาหย ี ทองอ่อน ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
88. น.ส. ฐานิตา ประสานศิลป ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
89. น.ส. ฐิตาพร ชาติคมข า เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
90. น.ส. ฐิติกานต ์ จันแทน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
91. นาย ฐิติพงษ ์ กาญจนกุล มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
92. น.ส. ฑิคัมพร สระทองทม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

93. นาย ณพงศ์ธร สาระสิต ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
94. นาย ณพพัชร์ชัย ไตรสรณคมณ ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
95. น.ส. ณภัทร วงศ์ชัย มารีวิทย์สตัหีบ ชลบุร ี
96. น.ส. ณรญัธร ใจดี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
97. น.ส. ณัชกมล ทองสุจริตพันธ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

98. น.ส. ณัชชา สงสุวงค ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

นครปฐม 

99. นาย ณัชธาม หมั่นคติธรรม มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี
100. น.ส. ณัชนันท์ กอวัฒนา เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
101. นาย ณัฐเกียรต ิ เนตรประภา สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
102. น.ส. ณัฐชยา เมรินทร ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
103. น.ส. ณัฐฐนาร ี สุวรรณหงษ ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
104. น.ส. ณัฐฐิฐา ตันฮวด ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
105. น.ส. ณัฐณิชา ล้วนด ี ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
106. น.ส. ณัฐณิชา นิมิตโภคานันท์ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
107. น.ส. ณัฐณิชาช์ นาด ี สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
108. น.ส. ณัฐธิดา กรแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
109. น.ส. ณัฐนร ี โอวเจริญ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
110. นาย ณัฐพล ศรีสุข วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
111. น.ส. ณัฐวด ี นาคนคร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
112. น.ส. ณัฐวด ี มวลทอง สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
113. น.ส. ณิชนันทน ์ คงกระพันธ์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
114. น.ส. ณิชากานต ์ เกตสมภาร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

115. น.ส. ณิชาภัทร ไตรรัตนประดิษฐ ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
116. น.ส. เณศรา หลาวมา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

117. น.ส. ดารารัตน ์ ด้วงนิยม สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
118. น.ส. ดาราวรรณ ม่วงอิ่ม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
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119. นาย ตฤณมยั ตรัยทรง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
120. น.ส. ตุลยล์ดา ช่ืนสวัสดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
121. น.ส. ทักษพร เลี้ยงพฤกษา สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
122. น.ส. ทัชชภร สื่อวิมล ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
123. น.ส. ธนพร ค าด ี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
124. นาย ธนภัทร ปานบ้านเกร็ด นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
125. นาย ธนภัทร กิตตินราภรณ ์ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
126. น.ส. ธนัชชา มะลิทอง วินิตศึกษา ลพบุร ี
127. น.ส. ธนัชพร เอี่ยมสะอาด ระยองวิทยาคม ระยอง 
128. น.ส. ธนัญญา โพธิ์พันศร ี ปากเกร็ด นนทบุรี 
129. นาย ธนัท นาคสิงห ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
130. น.ส. ธนันธรณ ์ คงสมบัต ิ ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
131. น.ส. ธมลวรรณ อยู่นุช เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
132. นาย ธัชชานนท์ คงหมวก พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
133. นาย ธัชนน ตันธีระพลชัย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
134. นาย ธัญชนก ลุ้งบ้าน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
135. น.ส. ธัญชนก ยืนนาน สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
136. น.ส. ธัญญ์กมน ฐิติธนาสิทธิ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
137. น.ส. ธัญญรตัน ์ เย็นยิ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
138. น.ส. ธัญญา วรรณสิงห ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
139. น.ส. ธัญณัฐ ทะรังศร ี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
140. น.ส. ธันยธรณ ์ เสร็จกจิ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
141. น.ส. ธันยพร ประจ าแถว ระยองวิทยาคม ระยอง 
142. น.ส. ธิดารัตน ์ ศรีปลั่ง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
143. น.ส. นพณิศา บุญมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
144. นาย นพรัตน ์ เอกแสงศร ี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
145. น.ส. นภชล พวงผกา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
146. นาย นภัส โพธิ์วัฒนะชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
147. น.ส. นภัสชนก อินสว่าง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
148. น.ส. นภัสสร ประสมสุข สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
149. น.ส. นภาพร ทองเปรี่ยม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
150. น.ส. นราวัลย ์ เกษจันทร ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
151. น.ส. นริสรา มาเจรญิ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
152. น.ส. นวรัตน ์ เลิศอุตสาหะ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
153. น.ส. นวลพรรณ เจียรศริ ิ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
154. น.ส. นัฐธิยา กิจสวัสดิ์โอสถ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
155. น.ส. นันท์นภัส สุขนุ่ม สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
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156. น.ส. นันท์นิชา ติวาเจรญิรตัน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

157. น.ส. นารดา เบ็ญจวรรณ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุร ี
158. น.ส. นิชาภา แสงสีทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
159. น.ส. นิชาวรรณ มั่งคั่ง สารสาสน์วเิทศรังสติ ปทุมธาน ี
160. น.ส. นิภารัตน ์ จันทราสกลุ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
161. น.ส. นิรัชพร พันสอาด ชัยบาดาลวิทยา ลพบุร ี
162. นาย เนติพน จงอักษร สวนศรีวิทยา ชุมพร 
163. น.ส. บงกช วิทยานันท์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
164. น.ส. บัณฑิตา อยู่สุข สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
165. น.ส. บุญเกต ุ ศรีทรัพย์อนันต ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
166. นาย บุริศร ์ ทองแท้ ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
167. นาย บุษบา รองอ่ า สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
168. น.ส. บุษย์ไพลิน ฉิมพาล ี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
169. น.ส. เบญจมาศ ทองสุขธรรม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
170. น.ส. เบญจรตัน ์ ตะเภาพงษ์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
171. น.ส. เบญญาภา อยู่ออง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
172. น.ส. ปณิตา อุดมพงษ ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
173. น.ส. ปนัดดา สี่เกษร ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
174. น.ส. ปพิชญา ตรงสถิตย ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
175. น.ส. ปพิชญา ยุทธเจริญกจิ ระยองวิทยาคม ระยอง 
176. นาย ปภพ ธารสุวรรณ ์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
177. นาย ปภพปรัตถ ์ ปานเด สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
178. น.ส. ปภาว ี ชัยคช เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
179. น.ส. ปราญชล ี พลายละหาญ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
180. นาย ปริญญา เทศทับ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
181. น.ส. ปริยากร กาญจนีย ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
182. น.ส. ปริยาภัทร ภู่ทอง วินิตศึกษา ลพบุร ี
183. น.ส. ปรียานุช บุตรไสว สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
184. น.ส. ปัญจธร เกรียงวัฒนพงษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

185. น.ส. ปัญญาภรณ ์ พระนิมิตร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  
[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 

นครปฐม 

186. น.ส. ปัญณวีย ์ แสงอรุณ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
187. น.ส. ปัฐทิชา สินอุดมไพศาล ราชินีบูรณะ นครปฐม 
188. นาย ปัณฑารยี ์ พูลวงศ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
189. น.ส. ปาจรีย ์ สองเมือง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
190. น.ส. ปาณิศา สุธรรมพันธ์ุ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
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191. น.ส. ปาณิศา ทองเก่า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
192. น.ส. ปาณิสรา ช้างพลาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
193. นาย ปานเทพ พรมอินทร ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
194. น.ส. ปารณยี ์ ตรีสุกล เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
195. น.ส. ปาริชาต ิ ตระกลูภรูิเดช ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
196. น.ส. ปิยธิดา พันนาขา เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
197. น.ส. ปิยะฉัตร อุเทนสุต กศน. อ าเภอเมืองเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
198. น.ส. ปุณณดา แวงชัยภูมิ กศน. อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
199. นาย ปุณณวิช กิจนางหงษ ์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
200. น.ส. ปุณยวีร ์ เบญจลักษณกลุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
201. น.ส. เปมิกา วุฒิรัตน ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
202. น.ส. ฝนทิพย ์ เชื้อสง่า ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
203. นาย พงศธร พันธุ์สีดา เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
204. น.ส. พนัสรัช รุจิวรรณ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
205. น.ส. พรชนก จันทฤกษ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
206. น.ส. พรทิพา ทางเรือ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
207. น.ส. พรนภา ไชยวุฒิ วัดธรรมจริยาภิรมย ์ สมุทรสาคร 
208. น.ส. พรรษชล ทองเสน ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
209. น.ส. พริมา เอกบัญชา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
210. น.ส. พลอยไพลิน แซ่ลิ้ง เมืองพัทยา (มัธยมสาธติพัทยา) ชลบุร ี
211. น.ส. พัชชรี อรุณรศัม ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
212. น.ส. พัชรรินทร ์ กมลวิเศษธรรม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
213. น.ส. พัชรากร โชติศิลป ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
214. น.ส. พัชราภา สุโพธิ์พัฒน์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
215. น.ส. พัชรีพร พิบูลย ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
216. น.ส. พัฒจิดา เม็คคลีฟ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
217. น.ส. พัทธ์ธีรา ดาดขุนทด วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
218. นาย พัทธนันท์ อินทรีย์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
219. น.ส. พิชชาพร ศรีหะมาศ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
220. น.ส. พิชญ์นรี เกียรติกลุ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
221. น.ส. พิชญ์สิน ี จิรพัฒนพิบูล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

222. น.ส. พิพรรษพร ยอดชล ศรียาภยั ชุมพร 
223. น.ส. พิมพ์พศิกา นิลวิจิตรกลุ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
224. น.ส. พิมพ์ภัค นิยมไทย ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
225. น.ส. พิมพ์ลภสัร ์ พันธุ์เสือทอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
226. น.ส. พีรดา คตหอย สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
227. น.ส. พุธิตา เชยสูงเนิน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
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228. น.ส. เพชรลดา ชวาลตันพิพัทธ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
229. น.ส. แพรพลอย พรหมสวสัดิ ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก 
230. น.ส. ภัคธีมา ศรีสุนทร เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
231. น.ส. ภัทรวรินทร ์ วิริยะประภานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
232. น.ส. ภัทราภรณ ์ อุทัยศร ี วินิตศึกษา ลพบุร ี
233. นาย ภาธริศ วงศ์สุนันท์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
234. น.ส. ภานุชนาฏ ข าต้นวงษ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

235. น.ส. ภานุมาศ นงเอ้ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
236. น.ส. ภาวิณ ี บุญยนต ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
237. นาย ภาสกร พราหมณ์น้อย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
238. น.ส. ภาสิน ี โกสิยารักษ ์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
239. นาย ภูดิษ สรรเสริญ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
240. น.ส. ภูริชญา สกุลด ารงค์พานิช ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
241. น.ส. มณีรม่เกล้า อุดมแดงอร่าม สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
242. น.ส. มนสิชา เครือรตันไพบูลย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
243. น.ส. มานิสา คัชมาตย ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
244. น.ส. มาริสา เตชนันท์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
245. น.ส. มินทิรา กมลเสถียร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
246. นาย เมธาพัฒน์ ทองธีรศรีวงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
247. น.ส. เมธาวี อินทร์สุข วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
248. นาย เมธ ี ติ่งคลองตัน ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
249. น.ส. รวิสรา แจ่มถาวร สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
250. น.ส. รวิสรา แจ่มใจ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
251. น.ส. รัชนันท ์ จันทรวิจิตร สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
252. น.ส. รัญชนา ปราณ ี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
253. น.ส. รัตนากรณ ์ สังคะวะด ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
254. น.ส. ลภสัรดา ธนบวรนนท์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
255. นาย วชิรภูม ิ เลิศอรณุวัฒนา เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
256. นาย วชิรวิชญ ์ ชุณหะหิรณัย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
257. น.ส. วรดา วิชัยอัชชะ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
258. นาย วรพร สุดตา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
259. น.ส. วรรณกานต ์ พันงา สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
260. น.ส. วรรณนภา บรรพบุรุษ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
261. น.ส. วรรณวิศา เพชรคง วินิตศึกษา ลพบุร ี
262. น.ส. วรรณสิร ิ ตลับนาค ราชินีบูรณะ นครปฐม 
263. น.ส. วรรณสิา บุตรศร ี อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
264. นาย วรรธนัย ทองน า มารีวิทย์สตัหีบ ชลบุร ี
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265. น.ส. วรลิปิการ ์ สุริยะ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
266. น.ส. วรวลัญช ์ อภิเดชาชาญ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
267. น.ส. วรัญญา อยู่ชัยกิจ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
268. น.ส. วรันธร เพชรยวน สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
269. น.ส. วรันธร สอนสงวน สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
270. น.ส. วราริน คงสอน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
271. นาย วริทธ์ิธร สุดหุ่น ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
272. น.ส. วริศรา นันทวิญญู พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
273. น.ส. วริศรา ศิริวงษ์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
274. น.ส. วศิน ี รักษ์เลิศวงศ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
275. น.ส. วสิกา ชูรอด สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
276. นาย วสุ ศุภกุลธนโชค สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
277. น.ส. วิกานดา แซ่ลิ้ม ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
278. นาย วิธวินท์ อุดมสุด สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
279. น.ส. วิลาสิน ี เจริญ พระหฤทัยนนทบุร ี นนทบุรี 
280. นาย วิศรุต โหลนอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
281. น.ส. วีรดา เหมือนแท้ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
282. นาย วุฒิไกร ลาชโรจน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
283. น.ส. ศตพร อินทร์พรหม ระยองวิทยาคม ระยอง 
284. น.ส. ศรกมล มาใจ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
285. น.ส. ศรุตา ทักษะปิยะบุตร ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
286. น.ส. ศศิกุลรตัน ์ โสวรรณปรีชา อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
287. น.ส. ศศิชา เพ้ยจันทึก บางละมุง ชลบุร ี
288. น.ส. ศศินา เบญจรตันานนท์ หนองแค สรกิจพิทยา สระบรุ ี
289. น.ส. ศศิมา ลาติวลัย ์ พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
290. น.ส. ศาตนันท ์ กลั่นศิร ิ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
291. น.ส. ศิรดา ชัญญะพิเชฎฐ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
292. น.ส. ศิริภัทร เกตุสุวรรณ ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
293. น.ส. ศิโรรตัน ์ ศรีสม สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
294. น.ส. ศุทธิณ ี คุ้มสิน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
295. นาย ศุภณัฐ เตยสุวรรณ สิงห์สมุทร ชลบุร ี
296. น.ส. ศุภิสรา ภู่สุวรรณ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
297. น.ส. สกาย แพทย์รังษี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
298. น.ส. สรณ์สริ ิ จันทร์เจรญิ ระยองวิทยาคม ระยอง 
299. น.ส. สรลัชนา กลั่นยิ่ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
300. น.ส. สราลัญ สีตะชลาภรณ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
301. น.ส. สราวล ี รัชตะปิต ิ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
302. นาย สหัสวรรษ เจ็กทอง สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
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303. น.ส. สาริศา เสรมิชีพ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
304. นาย สิทธิพัฒน ์ จิตร์กระจ่าง สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
305. น.ส. สิมิลัน มีแก้ว กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

306. น.ส. สิริกร พ่วงทอง เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
307. น.ส. สิริกร ดุสฎีกาญจน สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
308. น.ส. สิริยากร เพียราษฎร ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
309. น.ส. สุชานาฏ สินโท สตรรีะนอง ระนอง 
310. น.ส. สุดธิดา สิงห์มรกต จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
311. น.ส. สุดารตัน ์ ดีเหลือ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
312. น.ส. สุธน ี เกตุบุรมย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
313. นาย สุธินันท ์ พลทรัพย ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
314. น.ส. สุนิสา หงษ์ยนต์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
315. น.ส. สุพัตรา หวังวิชา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
316. น.ส. สุพิชชา อิ่มนพรัตน ์ สิงห์สมุทร ชลบุร ี
317. น.ส. สุพิชฌาย ์ วิฑิตอมรเวท ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
318. น.ส. สุพิชญา ภควาภาคภูม ิ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
319. น.ส. สุพิชญา สว่างศร ี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
320. นาย สุพินดา เนานิ่ม สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
321. น.ส. โสรติา หงษ์เจริญ ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
322. น.ส. หนึ่งรดา สุขอนันต ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

323. น.ส. อธิชา วงศ์จันทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
324. น.ส. อนัญพร พุ่มวิวัฒนา เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
325. น.ส. อนันตยา อุ่นจันทร์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
326. นาย อนุศิษฏ์ ใจศรีตระกูล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
327. น.ส. อภันตร ี สอนวิทย์ สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
328. น.ส. อภัสนันท์ ทองปลิว ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
329. น.ส. อภิชญา อ่ าสมบูรณ ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
330. น.ส. อภิชยา อ่อนเกล้า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
331. น.ส. อภิญญา แปงน้อย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
332. นาย อภิณัฐ บุญเจือ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
333. น.ส. อภิษฐา บัวเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
334. น.ส. อมิตา ชาวบ้านกร่าง สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
335. น.ส. อรอนงค ์ อรุณพูลทรัพย ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
336. น.ส. อริสรา เจริญผล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
337. น.ส. อรุณสวสัดิ ์ หนูพุฒ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
338. น.ส. อโรชา บางช้าง สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
339. น.ส. อะยูม ิ อินูอ ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
340. น.ส. อัจจิมา กาเผือก สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
341. น.ส. อัญณิชา โพธิ์ไพจิตร สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
342. นาย อาคม พลอยทองค า สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
343. น.ส. อาภาพัชร์ สุวรรณเพชร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
344. น.ส. อาภาภัทร ไพรรณุ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
345. น.ส. อิงค์ฟ้า ศรีใส สิงห์สมุทร ชลบุร ี
346. น.ส. อิมศ์องกช ลาภประเสริฐล้ า กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

347. น.ส. อิสรียา ไทยประยูร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
348. น.ส. อุรุชา มงคลครุธ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
349. น.ส. เอมิกา สุดสุข ระยองวิทยาคม ระยอง 
350. น.ส. ไอริณ ปรางศร ี ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

00805000202  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกลดา สุหร่ายเพชร มารีวิทย ์ ชลบุร ี
2. น.ส. กมลชนก ข าดี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
3. นาย จิรพัทธ ์ ป้อมสุด กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

4. น.ส. จุฑาทิพย์ อมรศรีแสงแก้ว กศน. อ าเภอขลุง จันทบุร ี
5. น.ส. ชนนิกานต์ แซ่ลิ้ม สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
6. น.ส. ชวิศา แสนโรจน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
7. น.ส. ชุติกาญจน ์ โยธาทิพย ์ โรงเรียนผู้ใหญส่ตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
8. น.ส. ฐานิตา ประสานศิลป ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
9. น.ส. ฑิคัมพร สระทองทม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

10. น.ส. ธัญญรตัน ์ เย็นยิ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
11. น.ส. นิชาภา แสงสีทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
12. นาย ปณิธ ิ มหาสุคนธ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
13. น.ส. ปุณณดา แวงชัยภูมิ กศน. อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
14. น.ส. ผลแก้ว เกิดลาภผล แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
15. น.ส. ฝนทิพย ์ เชื้อสง่า ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
16. น.ส. พัฒจิดา เม็คคลีฟ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
17. นาย พัทธนันท์ อินทรีย์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
18. น.ส. เพชรลดา ชวาลตันพิพัทธ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
19. น.ส. ภัคธีมา ศรีสุนทร เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
20. น.ส. มณีรม่เกล้า อุดมแดงอร่าม สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
21. น.ส. รุ่งกานต ์ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ ศรียาภยั ชุมพร 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

22. น.ส. วริศรา นันทวิญญู พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
23. นาย วัฒนพงษ์ ก้องกิจการ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
24. นาย วิศรุต ทันจิตต ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
25. น.ส. สกาย แพทย์รังษี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
26. น.ส. สรลัชนา กลั่นยิ่ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
27. น.ส. สาริศา เสรมิชีพ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
28. น.ส. สิริกร พ่วงทอง เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
29. น.ส. อริสรา เจริญผล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
30. น.ส. อาภาพัชร์ สุวรรณเพชร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 

00805000302  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. อัญชล ี ทองนาค ระยองวิทยาคม ระยอง 
2. น.ส. กชกร ศุภกิจจานสุรณ ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
3. น.ส. กุลสิน ี ชัดเจนกิจ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
4. น.ส. จิรภัทร ์ ข าทว ี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
5. น.ส. จิราพร วัฒนดามัย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
6. น.ส. จีระกานต ์ พึ่งงาม ธัญบุร ี ปทุมธาน ี
7. นาย ชิษณุพงศ์ ส่องพราย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
8. น.ส. ญาดา กลิ่นสุคนธ ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
9. น.ส. ณธษา วิโชคด ารงกุล กศน. อ าเภอบางเลน นครปฐม 
10. น.ส. ณัฐชา กลิ่นทอง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
11. น.ส. ณัฐธิดา กรแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
12. น.ส. ทอฝัน วรรณสุข สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
13. น.ส. ทักษพร เลี้ยงพฤกษา สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
14. น.ส. ธันย์ชนก ทัศกุล ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
15. น.ส. นัทธมน แสงทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
16. น.ส. บุษบา นาเดช ราชินีบูรณะ นครปฐม 
17. น.ส. บุษย์ไพลิน ฉิมพาล ี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
18. นาย ปพิชญา เพ็ญจันทร ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
19. น.ส. ปรัชญา ด าทองสุก สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
20. น.ส. ปุญญิศา คุณานุวัฒน ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
21. น.ส. พัชรานันท์ ศิริโชต ิ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
22. น.ส. พิมพ์ภัค นิยมไทย ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
23. น.ส. ภัทรมน แก้วกระจ่าง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
24. น.ส. ภัทรวรินทร ์ วิริยะประภานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
25. น.ส. ภาวรินทร ์ แคเขียว ราชินีบูรณะ นครปฐม 
26. น.ส. ภาวิณ ี บุญยนต ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
27. น.ส. ภิมภาภัส จันทร์สุข เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

28. น.ส. ยุวด ี นาคสวาสดิ ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
29. น.ส. รัสรินทร ์ อนันต์กานต์รุจา ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
30. น.ส. วรรณนภา บรรพบุรุษ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
31. น.ส. วรวลัญช ์ อภิเดชาชาญ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
32. นาย วัฒนพงษ์ ก้องกิจการ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
33. น.ส. วีรดา เหมือนแท้ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
34. น.ส. ศศิปรียา จั่นเศรณ ี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
35. น.ส. ศุภลักษณ ์ ประเศรษฐสตุ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
36. น.ส. สกาย แพทย์รังษี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
37. น.ส. สุตาภัทร สิงห์โตแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
38. น.ส. สุธารักษ ์ อินต๊ะเครือ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
39. น.ส. สุพิชญา จริตธรรม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
40. น.ส. หฤทัย เทียมม่วง โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
41. น.ส. อาภาพัชร์ สุวรรณเพชร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
42. น.ส. อารีรัตน ์ ภักดีย่อง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
43. น.ส. อ าภาพิศ โอภาพันธ ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

00805001002  สาขาวิชาปรัชญา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกวรรณ จันทร์ตร ี นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
2. นาย กฤษณ วงศ์รักษา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
3. น.ส. กานดารัตน ์ ทองอ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
4. น.ส. กุลภัสสร ์ เนตรทัศน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
5. น.ส. กุลวรากร ปกรณ์พิมุข สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

6. น.ส. แก้วภาดา วัณณโอฬาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
7. น.ส. ขนิษฐา ปัญญาธีระ ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา ราชบุร ี
8. น.ส. ขวัญใจ ดีเลิศประดิษฐ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
9. น.ส. เจนจิรา แจ่มจันทรา ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
10. น.ส. ชญาภา แซ่โต่น นารีวิทยา ราชบุร ี
11. นาย ฐิติพงษ ์ กาญจนกุล มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
12. นาย ณพพัชร์ชัย ไตรสรณคมณ ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
13. น.ส. ณัชกมล ทองสุจริตพันธ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

14. น.ส. ณัฐชา กลิ่นทอง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
15. น.ส. ณาตยา รื่นรวย ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
16. น.ส. ณิชนันทน ์ คงกระพันธ์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
17. น.ส. ณิชพร ยินดีสุข ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

18. น.ส. ธันยธรณ ์ เสร็จกจิ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
19. น.ส. ธันยพร ประจ าแถว ระยองวิทยาคม ระยอง 
20. น.ส. เนตรนภัส สมัยปกครอง สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
21. นาย เนติพน จงอักษร สวนศรีวิทยา ชุมพร 
22. น.ส. เบญจรตัน ์ จันทร์เที่ยง วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
23. น.ส. ปรีดากร หอมทอง วินิตศึกษา ลพบุร ี
24. น.ส. ปาจรีย ์ สองเมือง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
25. น.ส. ปาณิศา ทองเก่า สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
26. น.ส. ปาณิสรา ช้างพลาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
27. น.ส. ปิยะฉัตร อุเทนสุต กศน. อ าเภอเมืองเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
28. น.ส. ปุณยวีร ์ เบญจลักษณกลุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
29. น.ส. พนัสรัช รุจิวรรณ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
30. น.ส. พัชรี ลิมปนะพฤกษ ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
31. น.ส. พัฒจิดา เม็คคลีฟ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
32. นาย พัทธภูมิ ทองแก้ว สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
33. น.ส. พิจิตรา ช่วยสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
34. น.ส. ภัทรมน แก้วกระจ่าง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
35. น.ส. ภาวิณ ี บุญยนต ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
36. น.ส. รวิสรา แจ่มถาวร สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
37. น.ส. รังสิมา กุศลสร้าง มารีวิทย ์ ชลบุร ี
38. น.ส. รัญชนา ปราณ ี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
39. น.ส. รุ่งกานต ์ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ ศรียาภยั ชุมพร 
40. นาย วชิรภูม ิ เลิศอรณุวัฒนา เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุ ี กาญจนบุร ี
41. น.ส. วรรณวิศา เพชรคง วินิตศึกษา ลพบุร ี
42. น.ส. วิลาสิน ี เจริญ พระหฤทัยนนทบุร ี นนทบุรี 
43. น.ส. ศศิชา สุนเทียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
44. นาย ศุภณัฐ เตยสุวรรณ สิงห์สมุทร ชลบุร ี
45. น.ส. สุภาน ี ชุนดี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
46. น.ส. อนัญพร พุ่มวิวัฒนา เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
47. น.ส. อรวรรณ ไชยพรม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
48. นาย อริญชย ์ รุ่งอาร ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
49. น.ส. อุรุชา มงคลครุธ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 

00805000602  สาขาวิชาภูมศิาสตร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กรรณิการ ์ จ้อยแพง บางลี่วิทยา สุพรรณบุร ี
2. น.ส. กังสดาล รุ่งสว่าง ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
3. น.ส. กัญญ์วรา เจริญสุข โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุร ี
4. น.ส. กัญญารตัน ์ สดคมข า สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

5. น.ส. กัญญารตัน ์ ตัญญะสิทธ์ิ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
6. น.ส. คุณัญญา บุญธาราม ระยองวิทยาคม ระยอง 
7. น.ส. จิตตินภา หนูคง สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
8. น.ส. จิรัชญา สิทธินิสัยสุข ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
9. น.ส. ชญาภา แซ่โต่น นารีวิทยา ราชบุร ี
10. น.ส. ชนิษฐา คูศรีเทพประทาน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
11. น.ส. ชุดาภรณ ์ ยิ้มละมัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
12. น.ส. ฐิติรัตน ์ ศรีคชา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
13. น.ส. ณัฐกฤตา แซ่โต่น นารีวิทยา ราชบุร ี
14. นาย ณัฐเกียรต ิ เนตรประภา สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
15. นาย ณัฐพงศ์ คงพุนพิน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

16. น.ส. ณิชนันท์ พูลบุญ มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี
17. น.ส. ณิชากร เมฆม่วง สตรรีะนอง ระนอง 
18. น.ส. ณิชากานต ์ เกตสมภาร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

19. น.ส. ดวงฤทัย สกุลโพน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
20. น.ส. ดาราวรรณ ม่วงอิ่ม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
21. น.ส. ธนันธรณ ์ คงสมบัต ิ ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
22. นาย ธนากร ศรีจันทร ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
23. น.ส. ธัญชนก ยืนนาน สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
24. น.ส. ธาราริน จ้อยจิตต ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
25. น.ส. ธิดารัตน ์ ศรีปลั่ง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
26. น.ส. นนท์วรา ผดุงวัย นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
27. น.ส. นฤมล รอดรักษา ราชินีบูรณะ นครปฐม 
28. น.ส. นันทชา ศรีสมโภค สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
29. น.ส. นุชนาฎ แท่นทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
30. น.ส. เนตรนภัส สมัยปกครอง สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
31. นาย เนรมิต แย้มส ารวย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
32. น.ส. บัณฑิตา ทองขาว ระยองวิทยาคม ระยอง 
33. น.ส. ปณิดา หิรัญศภุโชต ิ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
34. น.ส. ปพิชญา ยุทธเจริญกจิ ระยองวิทยาคม ระยอง 
35. น.ส. ปารียา เหมหอมวงษ ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
36. นาย ปิยฉัตร แตงสุวรรณ ์ มวกเหล็กวิทยา สระบรุ ี
37. น.ส. ปิยมาศ เกตุอู่ทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
38. น.ส. เปมิกา สุขสมบตั ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
39. น.ส. เปรมกมล อินเรือน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
40. น.ส. พัดภิลันทน ์ แช่มลือนาม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

41. น.ส. พิชาภรณ ์ ยอดรัก สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
42. น.ส. พิมพ์ชนก อัสเเสง รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
43. น.ส. พิมพ์ภัค นิยมไทย ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
44. นาย มฆวัน ทองเสง่ียม ระยองวิทยาคม ระยอง 
45. น.ส. มณีวรรณ วิเศษเผ่า ราชินีบูรณะ นครปฐม 
46. น.ส. รมิดา หลีพันธุ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
47. น.ส. รัตติกาล พรมฟ้า เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
48. น.ส. รุ่งกานต ์ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ ศรียาภยั ชุมพร 
49. นาย รุ่งรวิน ราชมนเฑียร โรงเรียนผู้ใหญส่ตรีอ่างทอง อ่างทอง 
50. นาย วรดร ตันไพบูลย์กุล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
51. นาย วรินทร เขียวไปรเวช รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
52. น.ส. วันปูล ี บุ้งทอง เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
53. น.ส. วิกานดา แซ่ลิ้ม ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
54. น.ส. วิจิตรา คุ้มหนองแดง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
55. น.ส. ศุทธิณ ี คุ้มสิน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
56. นาย ศุภากร เหล่าหา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
57. นาย สิทธิพัฒน ์ จิตร์กระจ่าง สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
58. นาย สิรภพ อรรคทิมากลู ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
59. น.ส. สิริวิมล เจริญวงษา เสาไห้ วิมลวิทยานุกลู สระบรุ ี
60. น.ส. สุธิมา วารีรัตน ์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
61. น.ส. สุธีรา น้อยจีน ศรียาภยั ชุมพร 
62. น.ส. สุพิชฌาย ์ เจริญสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
63. นาย สุพินดา เนานิ่ม สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
64. น.ส. อณิญญา ไชยภูม ิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
65. น.ส. อัญมณ ี กลิ่นหอม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
66. น.ส. อาภาภัทร นามโสม สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

00805000802  สาขาวิชาสงัคมศาสตร์การพัฒนา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กัญญารตัน ์ เศษบุบผา สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
2. น.ส. กันทิมา ภิรมยร์ักษ ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
3. น.ส. กัลยรตัน ์ หอมจริง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
4. น.ส. คุณัญญา บุบผาชาต ิ ระยองวิทยาคม ระยอง 
5. นาย จามิกร โพธิ์เผื่อนน้อย กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
6. น.ส. จิรวรรณ บุตรเพ็ง สามโคก ปทุมธาน ี
7. น.ส. ชฎาพร หรั่งเล็ก ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
8. นาย โชคตระการ ฤกษ์ชินบุตร หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
9. น.ส. ฐิติชญา สุขสอาด นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

10. น.ส. ณัฎฐธิดา สีระพันธ ์ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
11. น.ส. ณัฐญา ขลิบเคลื่อน สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
12. นาย ณัฐวุฒิ เกตุแก้ว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
13. น.ส. ณัทมน ส่งช่ืน สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
14. น.ส. ติณณา เอกอนงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท 

ราชวรมหาวิหาร 
สระบรุ ี

15. นาย ธนากร ศรีจันทร ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
16. น.ส. ธันยนันท ์ หาด ี สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
17. น.ส. นัทฐาพร บุษบงษ ์ สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
18. น.ส. นาถทิวา เขียววัน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
19. น.ส. ปรารถนา สิงหะ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
20. น.ส. ผกาแก้ว แก้วสุนทร วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
21. นาย พลากร สุวรรณศลีศักดิ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
22. น.ส. เพ็ญวิลัย รอดแก้ว วังจันทร์วิทยา ระยอง 
23. น.ส. ฟ้าอารีย ์ นุชรอด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
24. น.ส. ภคพร เจนบุญเรือง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
25. นาย ภัคภูม ิ ชาวศรีทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
26. น.ส. มนทิยา แสงแดง นักบุญเปโตร นครปฐม 
27. น.ส. มินต ์ ลี่แตง วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
28. น.ส. รุจิรา ไพศาล สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
29. น.ส. วรรณวสิา แซ่เตีย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
30. นาย วรรษกรฐ ์ ภัทรพันธ์วิเชียร วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
31. น.ส. วราพร เกษมสวสัดิ ์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
32. น.ส. วัลกมล พุกบ้านเก่า สารสาสน์วเิทศบางบัวทอง นนทบุรี 
33. น.ส. วิรัชฎา ทัศคร ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
34. นาย วุฒิชัย ติยะเฟื่อย ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
35. นาย วุธติพงษ ์ ค าเภา เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
36. น.ส. สุดารตัน ์ เจริญสุข พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
37. น.ส. สุนิสา ใช้ศรีทอง มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 

00805001102  สาขาวิชาสงัคีตศิลปไ์ทย 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กรพินท์ บุญเรือง สิงห์สมุทร ชลบุรี 
2. นาย พัสกร มิลินทสูตร วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม 

00805001502  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารกัษศาสตร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กฤติยาณ ี บุญมาลา ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
2. นาย กลวัชร อนันตศักดิ ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
3. น.ส. กัญญาณัฐ อินทรโชต ิ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

4. น.ส. กัญญาภคั วันลาภ สารสาสน์วเิทศรังสติ ปทุมธาน ี
5. น.ส. กุลวรากร ปกรณ์พิมุข สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

6. น.ส. เกศศิรินทร ์ เริงรักษ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
7. น.ส. คุณัญญา บุญธาราม ระยองวิทยาคม ระยอง 
8. นาย จามิกร โพธิ์เผื่อนน้อย กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
9. น.ส. จารุวรรณ บุญสนอง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
10. น.ส. จิตตินภา หนูคง สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
11. น.ส. จิรภัทร ภู่มณ ี จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
12. น.ส. จิรัชยา ศรีพิทักษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
13. น.ส. ฉัตรพร ศรีไพบูลย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
14. น.ส. ชญานี ธรรมวุฒ ิ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
15. น.ส. ชญาภา แซ่โต่น นารีวิทยา ราชบุร ี
16. น.ส. ชนิดา ไข่นาค ราชินีบูรณะ นครปฐม 
17. น.ส. ชลธิชา ณ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
18. น.ส. ชวิศา ลิ้มเจริญ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
19. นาย ชัยภัทร ศรีสุขเอม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
20. น.ส. ชารีญา ห้องริ้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
21. น.ส. ฐิติมา สิงห์วาร ี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
22. น.ส. ฐิติวรรณ เฮงจ ารสั ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
23. น.ส. ณัฐกฤตา แซ่โต่น นารีวิทยา ราชบุร ี
24. นาย ณัฐดนัย สุอังควาทิน สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
25. น.ส. ณัฐรุจา แช่มภูธร กศน. อ าเภอเมืองนนทบุร ี นนทบุรี 
26. นาย ณัทพงศ์ เอกสินธ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
27. น.ส. ณิชชยาวรรณ ฐิติกาญจน์กลุ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

28. น.ส. ณิชนันทน ์ คงกระพันธ์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
29. น.ส. ณิชากานต ์ เกตสมภาร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

30. นาย เตชพัฒน ์ แก่นจันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
31. น.ส. ธนพร อยู่บ ารุง สกลวิทยา นครปฐม 
32. นาย ธนพล นนทสุตวงศ ์ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม 
33. น.ส. ธนภรณ ์ แก้วพิทักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
34. นาย ธนภัทร ปานบ้านเกร็ด นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
35. นาย ธนากร ศรีจันทร ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
36. น.ส. ธมลวรรณ ถิ่นโพธิ์วงษ ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
37. น.ส. ธัญญลักษณ ์ แกมทับทิม สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
38. น.ส. ธัญลักษณ ์ บุญเชิด สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

39. นาย ธีระยุทธ มินช่าง เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
40. นาย ธีรานนท์ ทองช้ัน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
41. น.ส. นภัคสรณ ์ หลักมั่น มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี
42. น.ส. นภัสชนก บรรจงภูวภัทร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
43. น.ส. นันท์นภัส อ่ าเจริญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
44. น.ส. เบญจรตัน ์ จันทร์เที่ยง วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
45. น.ส. ปริ้นเซส เจีย วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
46. น.ส. ปรีดากร หอมทอง วินิตศึกษา ลพบุร ี
47. น.ส. ปาริชา สุขพันธ ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
48. น.ส. ปิยฉัตร ฤกษ์ฉวี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
49. น.ส. ปุณยวีร ์ เบญจลักษณกลุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
50. น.ส. เปรมกมล อินเรือน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
51. น.ส. พรชนก คงมั่น กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
52. น.ส. พลอยไพลิน แซ่ลิ้ง เมืองพัทยา (มัธยมสาธติพัทยา) ชลบุร ี
53. น.ส. พศิกา กิจกอบชัย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
54. น.ส. พัดภิลันทน ์ แช่มลือนาม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
55. นาย พัทธภูมิ ทองแก้ว สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
56. นาย พิทวัส แก้วเพชร เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
57. น.ส. ภิญญดา ซิ้มเจรญิ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
58. น.ส. เมทิกา พรหมมา สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
59. น.ส. รัญชนา ปราณ ี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
60. น.ส. รัตติกาล พรมฟ้า เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
61. น.ส. ลภสัรดา ธนบวรนนท์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
62. น.ส. วชิรภรณ ์ ภูมิล าเนา เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
63. น.ส. วชิราภรณ ์ ภูพวก วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
64. น.ส. วรรณกานต ์ ดอนเหลือม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
65. น.ส. วรันธร เพชรยวน สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
66. น.ส. วริศรา นันทวิญญู พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
67. น.ส. วัตถาภรณ ์ นาคสู่สุข สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
68. น.ส. ศศิชา เพ้ยจันทึก บางละมุง ชลบุร ี
69. น.ส. ศิริกาญจน ์ โกศลจติร นครนายกวิทยาคม นครนายก 
70. น.ส. ศุทธิณ ี คุ้มสิน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
71. น.ส. สริดา จักรเสน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
72. น.ส. สุดารตัน ์ กานตอัมพร มัธยมศึกษาเมืองทวารวด ี นครปฐม 
73. น.ส. สุดารตัน ์ กุศลศิลปวุฒิ ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

74. น.ส. สุพิชฌาย ์ วิฑิตอมรเวท ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
75. น.ส. สุภสัสรา สมพงษ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
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76. น.ส. สุภาน ี ชุนดี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
77. น.ส. สุภาภรณ ์ ศิริพูน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
78. น.ส. อภัสศิตา อภัยลุน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
79. น.ส. อรวรรณ ไชยพรม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
80. น.ส. อัญชิสา สายมาอินทร ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
81. น.ส. อินทิรา จุลน้ าใจ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 

00805000502  สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กานต์สิน ี ฤทธิ์ทัพ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
2. น.ส. เกศศิรินทร ์ เริงรักษ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
3. น.ส. แก้วภาดา วัณณโอฬาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
4. นาย ขจรพล ภักดีชุลีบาท กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

5. น.ส. คีตญา ฐาปนพันธ์นิติกุล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
6. น.ส. จิดาภา ศรีขวัญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
7. น.ส. จิดาภา โล่ชัยยะกลู ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
8. น.ส. เจนจิรา แจ่มจันทรา ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
9. น.ส. ชนิษฐา คูศรีเทพประทาน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
10. นาย ณพพัชร์ชัย ไตรสรณคมณ ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
11. น.ส. ณัชกมล ทองสุจริตพันธ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

12. นาย ณัชธาม หมั่นคติธรรม มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี
13. น.ส. ณัฐณิชาช์ นาด ี สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
14. นาย ณัฐพงศ์ คงพุนพิน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

15. น.ส. ณิชพร ยินดีสุข ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
16. น.ส. ณิชากานต ์ เกตสมภาร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

17. น.ส. ดารารัตน ์ ด้วงนิยม สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
18. น.ส. ตุลยล์ดา ช่ืนสวัสดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
19. นาย ธนกฤช มีแก้ว วินิตศึกษา ลพบุร ี
20. นาย ธนกฤต บุญช ู พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
21. น.ส. ธมลวรรณ อยู่นุช เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
22. น.ส. ธัญชนก ยืนนาน สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
23. น.ส. ธันยธรณ ์ เสร็จกจิ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
24. นาย ธีรานนท์ ทองช้ัน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
25. นาย เนติพน จงอักษร สวนศรีวิทยา ชุมพร 
26. น.ส. ปพิชญา ยุทธเจริญกจิ ระยองวิทยาคม ระยอง 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

27. น.ส. ปภาว ี ชัยคช เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
28. น.ส. ปรีดากร หอมทอง วินิตศึกษา ลพบุร ี
29. น.ส. ปุณณดา แวงชัยภูมิ กศน. อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
30. นาย ปุณณวิช กิจนางหงษ ์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
31. น.ส. พนัสรัช รุจิวรรณ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
32. น.ส. พรกนก ชัยเรืองศร ี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
33. น.ส. พัชชรี อรุณรศัม ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
34. น.ส. พัชรรินทร ์ กมลวิเศษธรรม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
35. นาย ภัทรพล สิริทัตสุนทร สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
36. นาย ภาณุพงศ ์ ชลสวัสดิ ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
37. นาย ภาธริศ วงศ์สุนันท์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
38. นาย ภูดิษ สรรเสริญ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
39. นาย เมธาพัฒน์ ทองธีรศรีวงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
40. น.ส. รัญชนา ปราณ ี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
41. น.ส. รุจิรา ชนะชัย เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
42. น.ส. ลภสัรดา ธนบวรนนท์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
43. น.ส. วรรณพร เวียนติง มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 
44. น.ส. วรันธร สอนสงวน สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
45. นาย วสุ ศุภกุลธนโชค สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
46. น.ส. วิกานดา แซ่ลิ้ม ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
47. น.ส. วีรดา เหมือนแท้ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
48. น.ส. ศศิชา เพ้ยจันทึก บางละมุง ชลบุร ี
49. น.ส. ศิรดา ชัญญะพิเชฎฐ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
50. น.ส. ศุจินธรา เขียวชอุ่ม เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
51. นาย สิทธิพัฒน ์ จิตร์กระจ่าง สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
52. นาย อนุศิษฏ์ ใจศรีตระกูล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
53. นาย อภิณัฐ บุญเจือ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
54. น.ส. อมิตา ชาวบ้านกร่าง สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
55. นาย อริญชย ์ รุ่งอาร ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
56. น.ส. อัจจิมา กาเผือก สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
57. น.ส. อาภาพัชร์ สุวรรณเพชร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
58. น.ส. อิงค์ฟ้า ศรีใส สิงห์สมุทร ชลบุร ี
59. น.ส. อุรุชา มงคลครุธ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
โครงการสืบสานภาษาไทย 
00806000104  สาขาวิชาภาษาไทย 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกวรรณ คุ้มบุ่งค า   นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

2. น.ส. กัญชล ี เพชรรัตน ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
3. น.ส. กัญญารตัน ์ เศษบุบผา สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
4. น.ส. กันทิมา ภิรมยร์ักษ ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
5. น.ส. กาญจนา ฉิมฉาย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
6. นาย จักรพงษ ์ ชุติรัมย ์ บ้านแหลมวิทยา เพชรบุร ี
7. น.ส. จิตสภุา ชาวหงษา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
8. น.ส. จินต์ศุจ ี สีวรรณา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
9. นาย จีระกฤษ ทบลา วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
10. น.ส. ณัฐฐนิชา เผ่าพันธุ ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
11. นาย ณัฐพร มั่นแน่ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
12. น.ส. ดวงฤทัย อ่อนอาจ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
13. น.ส. ดวงฤทัย ปิ่นทอง บ้านแหลมวิทยา เพชรบุร ี
14. นาย ธวัชชัย ชูสุน ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
15. นาย บุรพัชร   สุขเนียม สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
16. น.ส. ปนัดดา จินดา โสภณศริิราษฎร ์ ราชบุร ี
17. น.ส. ปนัสยา   อัคธรรมโม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
18. น.ส. ปรียาภสัสร ์ มาลาน้อย รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
19. น.ส. ปัทมา เหลืองทอง เขาย้อยวิทยา เพชรบุร ี
20. น.ส. มนัสวรรณ กรรณศร อู่ทอง สุพรรณบุร ี
21. น.ส. ศศิประภา นาคปาน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
22. น.ส. ศุภวรรณ เตียวิจิตรสกลุ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
23. นาย ศุภวิทญ ์ เพชรเย็น สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
24. น.ส. สุชานันท์ ธรรมจง ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
25. น.ส. สุธาวี จันทร์เหม สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี
26. นาย สุรพันธ ์ แก้วรัตนะอัมพร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
27. นาย สุวิศิษฎ ์ เปล่งรัตน ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
28. นาย หิรัญ ตากด ารงกลุ รัตนราษฎร์บ ารุง   ราชบุร ี
29. นาย อนุพงศ์ สินเขียว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
30. น.ส. อัญมณ ี โพธิ์ศรีทอง มัธยมศึกษาเมืองทวารวด ี นครปฐม 
31. น.ส. อัญมณ ี แอสมจิตร ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
32. นาย อาคม พลอยทองค า สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

โควตาพิเศษ ร.ร.เครือข่าย 
00806001038  สาขาวิชาการสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตา่งประเทศ (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กมลภพ สองส ี คงทองวิทยา นครปฐม 
2. น.ส. เกศิน ี ค าอินทร์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
3. นาย ชัยณรงค ์ พนาพรสกุล ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
4. น.ส. ธนัญญา กันทสัง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

5. น.ส. ธมลวรรณ ศรีสมุทร ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
6. น.ส. นลินทิพย์ อ่วมอ่าม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
7. น.ส. นันท์นภัส โชติแสงศร ี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

8. นาย นันทพร พุกสุริวงศ ์ ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
9. น.ส. ปัญญาภรณ ์ พระนิมิตร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

10. น.ส. ปิยาพัชร สุขแสงศร ี เจี้ยนหัว นครปฐม 
11. น.ส. พศิกา กิจกอบชัย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
12. น.ส. พัชรินทร์ สัคคสกลุ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
13. น.ส. มลฑริกา ย้อยหยด เจี้ยนหัว นครปฐม 
14. นาย วรพร สุดตา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
15. นาย วิศากร เขียนสุข ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
16. น.ส. ศิริพร แป้งคุณญาต ิ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
17. น.ส. ศุทธิณ ี คุ้มสิน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
18. น.ส. ศุภิสรา อุ่นบริบูรณ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
19. น.ส. อรปรียา นันทกิจ ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
20. นาย อัครเดช พึ่งพันธ์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 

โควตา 28 จังหวัด 
00806000602  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการเพิ่มพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กมเลศ โพธิ์ทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
2. นาย กฤตนัย ชารีศร ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
3. นาย กล้าณรงค ์ แสงโท บวรธนวิทย ์ นครปฐม 
4. น.ส. กาญจนา เก็ม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
5. น.ส. ชนิมน สุวรรณประเสริฐ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
6. น.ส. ชลดา นวนไทย หนองแค สรกิจพิทยา สระบรุ ี
7. นาย ชิษณุพงศ์ เทพศิร ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
8. น.ส. ณัฏฐณิชา ภู่เจรญิ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
9. นาย ณัฐพงษ ์ กุลพงษ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
10. นาย ตฤณมยั ตรัยทรง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
11. น.ส. ทวิตียา บูรณเกยีรตศิักดิ ์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
12. นาย ทิวากร ฉายศิริแข ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
13. นาย ธนพัฒน์ ภักชัย สวนศรีวิทยา ชุมพร 
14. นาย ธนภัทร สงวนคุณาทร ตราษตระการคุณ ตราด 
15. นาย ธีร์วริศ ทองลิ้มสิร ิ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
16. นาย นนทวัฒน ์ ตุ้ยด ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
17. น.ส. บุญธิชา จันทรสุพิศ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

18. น.ส. พันธ์วิรา เต็มวิจติร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
19. นาย พีรวิชญ์ ริยาพันธ ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

20. นาย รถวัต กรุดอินทร ์ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
21. น.ส. รวีพร หงษ์ทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
22. น.ส. วรณิชชา ภูมิชัย นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
23. น.ส. วรรณกานต ์ จักรวาฬนรสิงห ์ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
24. น.ส. วริษฐา พูลเกษม ตราษตระการคุณ ตราด 
25. น.ส. สิตานัน เพิ่มพงศาเจรญิ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
26. นาย สิรภพ พรหมฤทธ์ิ ศรียาภยั ชุมพร 
27. น.ส. สุวรรณ ี สุกดิษฐ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
28. น.ส. แสงตะวัน แสงนาค ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
29. น.ส. อรวรรณ เงินสมบัต ิ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
30. น.ส. อัยรินทร ์ อบเชย ราชินีบูรณะ นครปฐม 

00806000702  สาขาวิชาจติวิทยา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกวรรณ จันทร์ตร ี นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
2. น.ส. กัญญาภัทร แช่มเจริญพร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

3. น.ส. กุลธิดา ศรีนิล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
4. น.ส. กุลนัฐ ยิ้มน้อย รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
5. น.ส. เขมิกา ทุกข์สูญ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
6. นาย จักรเทพ ฉายผ่องพรรณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
7. น.ส. ฉัตรียา ปรีดานนท์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
8. น.ส. ชนากานต์ เทียมทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
9. น.ส. ชวิศา ลิ้มเจริญ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
10. น.ส. ณัฐมล พลอยด ี สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
11. น.ส. ณัฐสิน ี ฐาปนวรชัย สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
12. น.ส. ธตรฐ เลิศสุวรรณโรจน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
13. น.ส. ธนพร ชัยศุภรัตน ์ มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
14. นาย ธนพัฒน์ ภักชัย สวนศรีวิทยา ชุมพร 
15. น.ส. นภัสสร สัตยพัฒน ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
16. น.ส. ปพิชญา ภูพวก จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
17. น.ส. พรนภา ธิวรรณลักษณ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
18. น.ส. พิมพ์ชนก สามคุ้มพมิพ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
19. น.ส. เพชรลดา ชวาลตันพิพัทธ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
20. น.ส. ภัคจิรา รัตนบรรเทิง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
21. น.ส. มานิสา คัชมาตย ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

22. น.ส. วรัญญา อยู่ชัยกิจ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
23. น.ส. ศศิธร แข็งกสิกรณ ์ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
24. นาย ศุศรุษณ ์ ศรีวงศ ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

25. น.ส. สุนิสา หงษ์ยนต์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 

00806000502  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ขวัญจิรา โฆสติมาน ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
2. น.ส. ชลิกา สวัสดิ์กจิ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
3. นาย ชิษณุพงศ์ เทพศิร ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
4. น.ส. ฐิติพร พุ่มศิร ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
5. น.ส. ฑิตยา จ าปาอ่อน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
6. น.ส. ณัฐพร อวยพร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
7. น.ส. ณัฐรียา เพ็ญสว่าง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
8. นาย ทินบัติ เทิดคีรไีพรสณัฑt์h บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
9. นาย นพพล จันทร์ธิมา ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
10. น.ส. นิรชา วงศ์เหลืองอ่อน สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
11. น.ส. ปิยะนุช พัดโบก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
12. น.ส. พันธ์วิรา เต็มวิจติร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
13. น.ส. พิชามญช์ุ รอดสมบุญ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
14. น.ส. เพ็ญนภา พลายมาศ โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุร ี
15. น.ส. ภัทรมน มีแฟง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
16. น.ส. ภัทรวด ี พุฒเนียม สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
17. น.ส. เมธิรา ไทยเจียมอารีย ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
18. น.ส. ยามีรา อินทร์แบน ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
19. น.ส. รวิษฎา บรรจงจิตร วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
20. น.ส. วันวิสาข ์ บุญช ู สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
21. น.ส. ศิริญญา ภู่เสวก พระนารายณ ์ ลพบุร ี
22. น.ส. อภิสรา พรหมศร ี อัมพรไพศาล นนทบุรี 
23. นาย อภิสิทธ์ิ ยงยืน กศน. อ าเภอชัยบาดาล ลพบุร ี
24. น.ส. อรอนงค ์ คุโม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
25. น.ส. อารยา พลอยสุกใส กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

คณะวิทยาศาสตร์ 
โควตา 28 จังหวัด 
00807010002  กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กชกร โพธิ์ทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

2. น.ส. กนกพร ศรีสมรูป วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
3. น.ส. กนกพร พงศกรโสภา มารีวิทย ์ ชลบุร ี
4. น.ส. กนกพร ทิมประเทือง ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
5. น.ส. กนกวรรณ จิวจรัสรงค ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
6. น.ส. กนกวรรณ ทองนาค สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
7. น.ส. กนกวรรณ พุ่มพูล สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
8. น.ส. กนกวรรณ บุญญตา ศรียาภยั ชุมพร 
9. น.ส. กนกอร เป้าหอม วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
10. น.ส. กนกากร การเพียร ดาราสมุทร ชลบุร ี
11. น.ส. กมลชนสรณ ์ ฉิมงาม ศรียาภยั ชุมพร 
12. น.ส. กมลวรรณ ฉิมไทย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
13. น.ส. กมลวรรณ ศรีแก้ว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
14. น.ส. กรกนก ชัยมงคล แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
15. น.ส. กรกนก อ้นคง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
16. น.ส. กรชนก บริรักษ์กุล ราชินีบูรณะ นครปฐม 
17. น.ส. กรชนก สุขนาคะ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
18. น.ส. กรณ์ชุดา ไชยถาวร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

19. น.ส. กรพินธ์ุ เพชรเกอร ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
20. น.ส. กรรณิการ ์ ประกอบความด ี สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
21. น.ส. กรรดิวด ี วุฒยากร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
22. น.ส. กรรว ี เพิ่มกิตติกลุ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
23. นาย กรองทอง อ่วมบุญม ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
24. น.ส. กรุณพร พึ่งโพธิ์ทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
25. น.ส. กฤติมา เกาะประเสริฐ สิงห์สมุทร ชลบุร ี
26. น.ส. กฤติมา เกริกฤทธ์ิวณิช ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
27. น.ส. กฤติยา รุ่งเรือง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
28. นาย กฤษณพงศ ์ อ่ าจิ๋ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
29. น.ส. กวินชยาณัฐ หม่อมวงษ์สุวรรณ ์ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
30. น.ส. กังสดาล เสียงเสนาะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
31. น.ส. กัญชพร ลออภักตร ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
32. น.ส. กัญญาณัฐ วธาวนิชกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
33. น.ส. กัญญาณัฐ จินดาอินทร ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
34. น.ส. กัญญารตัน ์ แก้วปา สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร 
35. น.ส. กัลยกร ลวดทอง มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
36. น.ส. กัลยา ไทยศร ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
37. น.ส. กาญจนา มหาลาภก่อเกียรต ิ รัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ ราชบุร ี
38. น.ส. กานดาวศร ี วัดสูงเนิน อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

39. น.ส. กานต์รว ี ขจรไพร วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
40. นาย กิตติธัช สุวรรณ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
41. นาย กิตติธัช ส าเภาทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
42. นาย กิตตินันท ์ ดีแก้ว ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
43. น.ส. กิตติวรรณ ประไพวงษ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
44. นาย กุลจิรา วิรัชด ารงค ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
45. น.ส. กุลณัฐ พุทธรักษ ์ นักบุญเปโตร นครปฐม 
46. น.ส. กุลดา เชื้อชุ่ม ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
47. น.ส. กุลภรณ ์ สุขแจ่ม ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
48. น.ส. กุลวด ี ทองเชื้อ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
49. น.ส. เกวลิน ช่ืนแสง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
50. น.ส. เกวลิน หมัดโรจน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
51. น.ส. เกสรา วิริยาภรณโ์สภณ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
52. น.ส. ขนิษฐา โพธิ์ม ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
53. น.ส. ขวัญชนก ทองแก้ว แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
54. น.ส. เขมอัปสร พรหมกุลจันทร ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
55. น.ส. เขมิกา ทองถนอม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
56. น.ส. คันธารัตน ์ ขจรศร ี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
57. น.ส. จณัญญา จันทร์ส่อง นักบุญเปโตร นครปฐม 
58. น.ส. จริยา ชูเกตุ สวนศรีวิทยา ชุมพร 
59. นาย จักรพงษ ์ รื่นหาญ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
60. นาย จักรรัตน ์ ทับแว่ว สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
61. น.ส. จันจิรา จุลอุล สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
62. น.ส. จันจิรา บุญธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
63. น.ส. จันติมา โฉมศิร ิ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
64. น.ส. จันทกาญจน ์ ตั้งจิตประสงค ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
65. น.ส. จันทมณีต ์ วัสสณัฏชาฏ กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุร ี
66. น.ส. จันทร์พร อรุณวงศ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
67. น.ส. จันทวรรณ นิลมงคล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
68. น.ส. จิณณพตัค ์ อินทรกุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
69. น.ส. จิณณภัส บุษบง ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
70. น.ส. จิดาภา จันทร์อนันต ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
71. น.ส. จิดาภา โล่ชัยยะกลู ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
72. น.ส. จิดาภา พรภควัต รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
73. น.ส. จิดาภา ตระกลูปักษีโรจน ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
74. น.ส. จินตนา มูลละออง อู่ทอง สุพรรณบุร ี
75. นาย จิรัฏฐ ์ เหลียวตระกลู สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
76. น.ส. จิราธาร อนุตธโต สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 

 



- 33 - 
 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

77. น.ส. จิราพร สุอังควาทิน มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
78. น.ส. จิราพร ภัทรกิตติชาญ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
79. น.ส. จิราวรรณ พรมเสน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
80. น.ส. จุฑาทิพย์ แซ่โง้ว ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
81. น.ส. จุฑาทิพย์ ทองเพชร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
82. นาย จุลธาน สอนล ี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
83. น.ส. เจนจิรา แก้วเกิด หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
84. น.ส. ฉัตรทิพย ์ รุ่งโรจนส์มบัต ิ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
85. น.ส. ฉัตรฤด ี สันตจิตร ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
86. น.ส. ฉัตรียา ปรีดานนท์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
87. น.ส. ชญาดา ยิ่งเจริญธนา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
88. น.ส. ชญานิศวร ์ วัยวัฒน์ภัทรกุล ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
89. น.ส. ชนกนันท์ พิลาภ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

90. น.ส. ชนม์ชนก สิริหาญนธ ี ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
91. น.ส. ชนมณ ี สวัสด ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
92. น.ส. ชนรดี ธงสุวรรณ ระยองวิทยาคม ระยอง 
93. นาย ชนะโชค ชวณิชโชติวัฒน ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
94. น.ส. ชนัญดา สอาดไพร สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
95. น.ส. ชนัฎา อิ่มอ าไภย สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
96. น.ส. ชนากานต์ รอดทิม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
97. น.ส. ชนากานต์ เทียมทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
98. น.ส. ชนากานต์ ช่างทุ่งใหญ่ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
99. น.ส. ชนากานต์ เปลี่ยนข า รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
100. น.ส. ชนากานต์ ณ บางช้าง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
101. น.ส. ชนาภรณ ์ โรยภริมย ์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
102. น.ส. ชนิกานต์ พูลเกิด นครนายกวิทยาคม นครนายก 
103. น.ส. ชมพูนุช ตั้นยิดเส็ง ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
104. น.ส. ชมพูนุช รวมสิน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
105. น.ส. ชไมพร หมอทอง นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
106. น.ส. ชลกานต ์ ส าราญ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
107. น.ส. ชลดา แก้วบุตรด ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
108. น.ส. ชลธิชา ทองนาค พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
109. น.ส. ชลรินทร ์ แย้มพงษ ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
110. น.ส. ชลิกา สวัสดิ์กจิ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
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111. นาย ชวิศ ศักกะวัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
112. น.ส. ชัญญาวีร ์ จันข ู สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
113. นาย ชัยยะ สกุลเต็ม นักบุญเปโตร นครปฐม 
114. น.ส. ชาลิสา สัมฤทธ์ิกุลชัย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
115. นาย ชิษณุพงศ์ หอมจันทร์ด ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
116. น.ส. ชุติกาญจน ์ แซ่โค้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
117. น.ส. ชุติกาญจน ์ บัวขาว นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
118. น.ส. ชุตินันท ์ บ าเพ็ญผล ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
119. น.ส. ชุตินันท ์ ภินทราภรณ ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
120. น.ส. ชุติมา สุขเกษม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
121. น.ส. ชุติมา หนองบอน สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
122. น.ส. ชุติมา นาคมุข ศรียาภยั ชุมพร 
123. น.ส. โชติกา หล าริ้วรัตนา วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
124. น.ส. ซูซ ู (ไม่มีนามสกลุ) วัดดอนตูม ราชบุร ี
125. นาย ฌาณัฐ ลิขิตตานนท ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
126. น.ส. ญาณินท์ รักษาทรัพย ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง 
127. น.ส. ญาณิศา เรืองศร ี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
128. น.ส. ญาตินันท์ จุ้ยกง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
129. น.ส. ญานิกา อินทบุตร สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี
130. น.ส. ญานิศา ผลิศักดิ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
131. น.ส. ฐานิตา ค้ายาด ี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

132. น.ส. ฐานิศา ศิริสิมะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
133. น.ส. ฐิตารีย ์ ศักดาชาญสวสัดิ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
134. นาย ฐิติวุฑฒ ิ เเค้มวงค ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
135. น.ส. ฑิตยา จ าปาอ่อน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
136. นาย ณพวัฒน์ ศรีเพ็ง รัตนาธิเบศร ์ นนทบุรี 
137. น.ส. ณภัทร ศุภสินบวรรัช เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
138. น.ส. ณภัทร พิริยะพงศ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
139. น.ส. ณัชชา อมรประสิทธิกุล เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
140. น.ส. ณัชชา เจนรุ่งโรจน์สกลุ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
141. น.ส. ณัชเนตร สันติวงศ์สถติย ์ พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
142. น.ส. ณัฏฐณิชา ปันแจ่ม สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
143. น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองทอง สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
144. น.ส. ณัฐกฤตา กอจันทร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
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145. น.ส. ณัฐกาญจน ์ สาตส าอางค ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
146. น.ส. ณัฐกานต ์ คงโต นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
147. น.ส. ณัฐกานต ์ ศิริพรโณ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
148. น.ส. ณัฐชยา จ าปาจันทร ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
149. น.ส. ณัฐชยา ไทยเจียมอารีย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
150. น.ส. ณัฐชยา นาคข า สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
151. นาย ณัฐชัย ไชยโคตร มาบอ ามฤตวิทยา ชุมพร 
152. น.ส. ณัฐฐิฐา ตันฮวด ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
153. น.ส. ณัฐณิชา ถนอมงาม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
154. น.ส. ณัฐณิชา ภาศักด ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
155. น.ส. ณัฐณิชา ทองมี นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
156. นาย ณัฐดนัย ยุทธวิชัย มัธยมวัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุร ี
157. น.ส. ณัฐนาร ี ชูศิลป์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
158. น.ส. ณัฐปภสัร ์ ตันสุวรรณรัตน ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
159. น.ส. ณัฐพร อาภาศรีทองสกลุ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
160. น.ส. ณัฐมน คงสบาย มารีวิทย ์ ชลบุร ี
161. น.ส. ณัฐรดา มงคลกุลกิจ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
162. น.ส. ณัฐริกา บางแบ่ง อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
163. น.ส. ณัฐวรา จีวนารังสรรค ์ ตราษตระการคุณ ตราด 
164. น.ส. ณัฐิดา สุมาล ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
165. น.ส. ณัทนันท์ แตรวจีวิภาค สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
166. น.ส. ณัสรา พิทักษ์พร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
167. น.ส. ณาตญา ห้วยใหญ ่ เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจริวงศ์อุปถัมภ ์ ตราด 
168. น.ส. ณิชกานต ์ ม่วงนา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
169. น.ส. ณิชา วิชชุนากร นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
170. น.ส. ณิชานาฎ นาคนวน โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุร ี
171. น.ส. ณิชาพร จูเอี่ยม ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
172. น.ส. ณิชาภัทร อุษามาลย์เวท สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
173. น.ส. เณศรา ทันใจชน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
174. นาย ดนัย กาญจนบ ารุงสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
175. น.ส. ดลพร บุบผาสริ ิ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
176. น.ส. ตติมา มุสิกวัตร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
177. น.ส. ตะวันเนาว์ ประสตูร์แสงจันทร ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
178. น.ส. ติณณา เอกอนงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร 
สระบรุ ี
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179. น.ส. ติยาภรณ ์ สมัคราษฎร ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
180. นาย ตุลธร อ่อนน้อม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
181. นาย ตุลยวัต อบมาล ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
182. นาย ถิรวิทย์ ยุวลักษณะกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
183. น.ส. ทวินันท์ ภาคาแก้ว ปากเกร็ด นนทบุรี 
184. น.ส. ทอฝัน วรัญญ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
185. น.ส. ทัดดาว วงษ์ประเสริฐ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
186. น.ส. ทัตพิชา โรจน์แสงเรือง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
187. น.ส. ทิพรัตน ์ สุพรรณศร ี เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
188. นาย เทิดศักดิ ์ เขี้ยวสิงห ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
189. น.ส. ธตรฐ เลิศสุวรรณโรจน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
190. นาย ธนกฤต หรรษาภริมยโ์ชค จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
191. น.ส. ธนกานต์ ใสประเสริฐ ประจันตราษฎร์บ ารุง ปราจีนบุร ี
192. น.ส. ธนพร คงโพธิ ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
193. นาย ธนพล คงช่ืนสวัสดิ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
194. นาย ธนพล เอี่ยมทราย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
195. น.ส. ธนภร พลชัยประสิทธ์ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
196. น.ส. ธนภรณ ์ นาคภักด ี เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
197. น.ส. ธนภรณ ์ เจียรจริะธิกุล ศรียาภยั ชุมพร 
198. นาย ธนภัทร ขวัญพันธ์งาม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
199. นาย ธนภูม ิ วิจิตรภ ู ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
200. นาย ธนภูม ิ บุญช่วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
201. น.ส. ธนัษชา มูลแก้ว ระยองวิทยาคม ระยอง 
202. น.ส. ธนาภา ธีระจรรยาภรณ ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
203. น.ส. ธมลวรรณ กิ้มเฉี้ยง หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
204. น.ส. ธมลวรรณ จาสมดุ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
205. น.ส. ธรรณพร ไลร้ักษา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
206. น.ส. ธัญชนก พุทธนิมนต์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
207. น.ส. ธัญชนก ทรหาญ เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรุ ี กาญจนบุร ี
208. น.ส. ธัญรดา เกิดสภุาพ เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา 
209. น.ส. ธัญรดา บุญเรืองรอด กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
210. น.ส. ธัญรัตน ์ ศรีทรงวุฒิ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
211. น.ส. ธัญวรัตน ์ ซิ้มสมบรูณ ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
212. น.ส. ธันย์ชนก หลักแหลม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
213. น.ส. ธันย์ชนก หอมไม่วาย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
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214. น.ส. ธิดารัตน ์ ขยันหา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
215. น.ส. ธิติยา มณีพงศ์พร้อม นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
216. น.ส. ธีรนุช วิไลพรหม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

217. น.ส. นงนภัสร ์ โชคดีวนิชวัฒนา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
218. น.ส. นนทิชา ไรเกษ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
219. น.ส. นนทิชา ใจเย็น ราชินีบูรณะ นครปฐม 
220. น.ส. นพมาศ บุญเชิดช ู รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
221. น.ส. นพรัตน ์ ร่าเริง ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
222. น.ส. นพวรรณ ป้อมถาวร เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
223. น.ส. นภกมล เพ็งสุวรรณ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
224. น.ส. นภชล พวงผกา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
225. น.ส. นภสร อัตตะ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
226. น.ส. นภัสรา วิเลปะนะ อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
227. น.ส. นภาพร สอนรอด สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
228. น.ส. นรมน แก้วใส หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
229. นาย นรินทร์ธร ศรีวรรณ นักบุญเปโตร นครปฐม 
230. น.ส. นฤทัย ทองเงิน ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
231. น.ส. นฤพร สุขสว่าง ระยองวิทยาคม ระยอง 
232. น.ส. นฤมล นิธรรม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
233. น.ส. นฤสรณ ์ เกษโส สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
234. น.ส. นลิณ ี ยันตรสีิงห์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
235. นาย นวชัย กลับบ้านเกาะ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
236. น.ส. นวรัตน ์ แสงกระจ่าง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
237. น.ส. นัชชา แสงดิษฐ ์ วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
238. น.ส. นัฏฐพร นิลเขียว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
239. น.ส. นัทฐานันทร์ อั้นเท่ห์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
240. น.ส. นัทธมน ทองแก้ว แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
241. น.ส. นัทธมน หนูรัก ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
242. น.ส. นัทธัญกรณ ์ ธนันทน์นรานล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
243. น.ส. นัทวัลย ์ ศรีทองค า กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
244. นาย นันท์ เหมะวิบลูย ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
245. น.ส. นันท์นภัส สาขากิจ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
246. น.ส. นันทนา ศิวสฤษดิ ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
247. น.ส. นางสาวยุภาพร โสสีทา วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
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248. น.ส. นางสาวสุธิดา สาระ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
249. นาย นาฏอนงค์ แสงจรรยา ราชินีบูรณะ นครปฐม 
250. น.ส. นิชนันท์ เชื้อรัมย ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
251. น.ส. นิชานันท์ สุขีชล อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
252. น.ส. นิชาภา ทองสว่าง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
253. น.ส. นิชาภา นิงสานนท์ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
254. นาย นิธิพล เฮงวิวัฒนชัย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
255. นาย นินนาท คิ้วงาม นักบุญเปโตร นครปฐม 
256. น.ส. นิพัทธ์ทรา โฮ่กุล หอวัง ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
257. น.ส. นิพัทธา ชูมณ ี ปากเกร็ด นนทบุรี 
258. น.ส. นิภา สุวรรณพืชน์ นครนายกวิทยาคม นครนายก 
259. นาย นิรมิต ถั่วทอง เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
260. น.ส. นิราภร บัวศร ี สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
261. น.ส. นุชวรา อยู่พิทักษ์ บ้านปล่องเหลีย่ม สมุทรสาคร 
262. นาย เนรมิต แย้มส ารวย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
263. น.ส. บัณฑิตยา พ่อค้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
264. น.ส. บัวชมพ ู ใสเอี่ยม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
265. น.ส. บุญญาภา สุวรรณทวีสุข ราชินีบูรณะ นครปฐม 
266. น.ส. บุญญารัตน ์ ทนนานนท ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
267. น.ส. บุญธิดา กายิกา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
268. น.ส. บุญนภา ศิริพงษ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
269. น.ส. บุญยาพร ใจเร็ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
270. น.ส. บุญสิตา มาโสมพันธ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
271. น.ส. บุณฑริกา บัวสด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
272. น.ส. บุณยานุช พึ่งผล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
273. น.ส. บุษยา ใจจัน นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
274. น.ส. บุษรินทร ์ ผลาเผือก กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
275. น.ส. เบญจมาศ แก้วกอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
276. น.ส. เบญจรตัน ์ คงสุขไทย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
277. น.ส. เบญญาภา อภัยวงศ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
278. น.ส. เบญปภาดา วิทยชาญวิฑูร พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
279. น.ส. ปกิตา เจริญวงษ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
280. น.ส. ปฏิญญา ชูวงษ์วาน ราชินีบูรณะ นครปฐม 
281. นาย ปฏิภาณ นาคสิงห ์ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
282. น.ส. ปฏิมา สุขศร ี ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  สมุทรปราการ 
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ในพระบรมราชูปถัมภ ์
283. น.ส. ปฏิมาภรณ ์ ดาวกระจ่าง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
284. น.ส. ปฐมรัตน ์ เจริญสุข สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
285. นาย ปฐมฤกษ ์ พิลาชัย นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
286. น.ส. ปณาล ี ล ามะนา เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
287. น.ส. ปณาล ี บุญม ี บางบัวทอง นนทบุรี 
288. น.ส. ปณาล ี ป้อมสีทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
289. นาย ปพนธนัย เกิดม ี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
290. น.ส. ปภาดา เจียรมัย ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
291. น.ส. ปรมัตถ ์ จันทร์หอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
292. น.ส. ประไพพิศ ทองหนู สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
293. น.ส. ประภัศรา ภูโต กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
294. น.ส. ประภสัสร ศรีอันยู ้ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
295. น.ส. ปริชญา หอมจันทร์ด ี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
296. น.ส. ปริยากร โสภณางกูร กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
297. น.ส. ปรีชาภรณ ์ ป้องขันธ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

298. น.ส. ปรียานันท์ มีมุข หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
299. น.ส. ปรียาภรณ ์ ดอกตาลยงค ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
300. น.ส. ปวีณ์กร ผลาผล มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
301. น.ส. ปวีณา เทียมผล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
302. น.ส. ปัญฑารยี ์ จิวมงคลชัย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
303. น.ส. ปัญณพร พรหมสมบูรณ ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
304. น.ส. ปัณฑารยี ์ ใจดี สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
305. น.ส. ปัณณพร วุฒิวรรณอภิชาต ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
306. นาย ปัณณวัฒน ์ แสงวิภาค ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
307. น.ส. ปัทมา ขวดแก้ว นครนายกวิทยาคม นครนายก 
308. น.ส. ปัทมา ไทยวัฒนานนท์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
309. น.ส. ปาณิศา จันทร์เช้ือ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
310. น.ส. ปาณิศา พูลเกิด ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
311. น.ส. ปาณิสรา สุภาพพูล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
312. น.ส. ปาณิสรา โคตรภักด ี ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
313. น.ส. ปาณิสรา ค าแพง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
314. น.ส. ปาณิสรา โสวรรณรัตน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
315. น.ส. ปานแก้ว ไตรปญัญา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
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316. น.ส. ปารณยี ์ วรรณางกูร พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
317. น.ส. ปาลิกา ตั้งบุญดวงจิตร วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
318. น.ส. ปาลิดา ไชยานนท์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
319. น.ส. ปาลิตา โลหส์ิวานนท์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
320. น.ส. ปิยธิดา หงษ์ทอง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
321. น.ส. ปิยธิดา เทพฝอย โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
322. น.ส. ปิยธิดา พริ้งรักษา นักบุญเปโตร นครปฐม 
323. น.ส. ปิยพัชร ไลยยางกูร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
324. น.ส. ปิยะพร พุทธก าเนิด ศรียาภยั ชุมพร 
325. น.ส. ปิยะวรรณ เอี่ยมอ านวย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
326. น.ส. ปิยาภรณ ์ อรุณครีีโรจน ์ กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
327. นาย ปุญญพัฒน ์ แสนสุวรรณ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
328. น.ส. ปุณณริญ ปริญสริ ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
329. น.ส. เปมิกา อุตตา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
330. น.ส. เปรมิกา จิตต์อ่ า วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
331. น.ส. ผลแก้ว เกิดลาภผล แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
332. น.ส. ผุสชา แก้วหนู พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
333. น.ส. พจนา กัณหา ราชินีบูรณะ นครปฐม 
334. น.ส. พนัชกร รอดสกลุ อันนาลัย สมุทรสาคร 
335. น.ส. พนิดา มีจินดาวงษ ์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
336. น.ส. พนิตนารถ เจตนา รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
337. น.ส. พรชนก หัสดิเสว ี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
338. น.ส. พรชนิตว ์ มีจรูญสม อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
339. น.ส. พรชิตา รื่นรมย ์ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
340. น.ส. พรรณกร ธูปแก้ว ปะทิววิทยา ชุมพร 
341. น.ส. พรรณนภิา ลอยฟ้า ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
342. น.ส. พราวรว ี รัตนวัน บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุร ี
343. น.ส. พริมประภา เพชรจุล ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
344. น.ส. พลอยปภสั ลภสัเกียรติสุกลุ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
345. น.ส. พลอยภัทร ์ ตันไพโรจน ์ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
346. น.ส. พักตร์ภิรมณ ์ พรหมลมัภัก พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
347. น.ส. พัชญา โพธิ์สินสมวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
348. นาย พัชรพงษ์ หรุ่นโพธ์ิ อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
349. น.ส. พัชรพร ปิยะนราธร กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
350. น.ส. พัชรพร อ านวยพงศา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
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351. น.ส. พัชรวีร์ ทัศไนยเมธากลุ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
352. น.ส. พัชรา เพชรย่อง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
353. น.ส. พัชราพร เงินถาวรกุล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
354. น.ส. พัชราภรณ ์ เทียมพันธ์ สัตยาไส ลพบุร ี
355. น.ส. พัชริดา ค าภีระ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
356. นาย พัฒนพงษ์ ทองพุ่ม สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
357. น.ส. พัณณติา กฤษวงค์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
358. น.ส. พัณณติา ทองเชื้อ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
359. น.ส. พันธิตรา ผาติกรวงษ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
360. น.ส. พิชชาพร สุรางคนางค ์ สิงห์สมุทร ชลบุร ี
361. น.ส. พิชชาพร ประสิทธ์ิสุข ระยองวิทยาคม ระยอง 
362. น.ส. พิชชาภรณ ์ หวังดี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
363. น.ส. พิชชาภา สิทธิฤทธิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
364. นาย พิชญะกานต ์ บุญพิมพ ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
365. น.ส. พิชญา สุกใส สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
366. น.ส. พิชญาภรณ ์ ล าค า กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

367. น.ส. พิชญาภัค อ านา มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
368. น.ส. พิชญาภัค ภูศร ี สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
369. น.ส. พิชญาภา ทับเถื่อน ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
370. น.ส. พิชาภรณ ์ เทศทอง สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี
371. น.ส. พิตรานันท ์ เงินฉาย ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
372. นาย พิติยา มโหสถนันทน ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
373. นาย พิทยุตม ์ ฝอยทอง วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
374. น.ส. พิมพ์ชนก เสือนุ้ย สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
375. น.ส. พิมพ์ชนก แสงอ่อน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
376. น.ส. พิมพ์ทอง เสาวรส เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
377. น.ส. พิมพ์ทอง สินชัย วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
378. น.ส. พิมพ์มาดา เทศนา ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
379. น.ส. พิมพ์รักษ ์ รจิตบูรณะกลุ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
380. น.ส. พิมพ์ลภัทร ชายกลาง สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
381. น.ส. พิมอักษร จุ้ยเจรญิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
382. น.ส. พิรดา ฮวดสุวรรณ ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
383. น.ส. พิราวรรณ ชวนชิด สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
384. นาย พีรพล สินทรัพย ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
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385. นาย พีรวัฒน ์ ผึ้งย้อย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
386. น.ส. เพชรประกาย บุญเนตร บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
387. น.ส. เพ็ญพชร พูลม ี นารีวิทยา ราชบุร ี
388. น.ส. แพรพลอย พรหมสวสัดิ ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก 
389. น.ส. แพรพลอย แช่มเหมือน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
390. น.ส. แพรวประกาย ศรีเหรา สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุร ี
391. น.ส. แพรวพิชชา จารุพงศ์สิร ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
392. น.ส. แพรวรุ่ง อ่างทอง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
393. น.ส. ภคกุล สุวรรณชัยรบ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
394. น.ส. ภัคจิรา รัตนบรรเทิง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
395. น.ส. ภัทรพร ขวัญยืน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
396. น.ส. ภัทรภร มีผล แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
397. น.ส. ภัทรวด ี ภูภักด ี สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
398. น.ส. ภัทรวด ี เจริญผล สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี
399. น.ส. ภัทรานิษฐ ์ กรีแสง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
400. น.ส. ภัทรานิษฐ ์ ช่างเกวียนดี คงทองวิทยา นครปฐม 
401. น.ส. ภัทราพร สมจรยิา สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
402. น.ส. ภัทราพร บุญรักษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
403. น.ส. ภัทราภรณ ์ เสาร์แก้ว กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
404. น.ส. ภัทราวด ี เกตุมั่งม ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
405. น.ส. ภัสสร อิงอุดมนุกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
406. นาย ภาคภูม ิ พลรัตน ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
407. น.ส. ภาวิกา วัดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
408. น.ส. ภาวิน ี วิชานงค์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
409. น.ส. ภาวิน ี ภูแข่งหมอก ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
410. น.ส. ภิญญดา ซิ้มเจรญิ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
411. นาย ภูริช ถิระวัฒนพิเชฐ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
412. นาย ภูริทัต เเซ่ตัน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
413. น.ส. มณฑาทิพย ์ ศิริยทรัพย ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
414. น.ส. มณีรตัน ์ โฉมยง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
415. น.ส. มธุรดา ใจสุทธ ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
416. น.ส. มนัสนันท์ จันทรทิณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
417. น.ส. มนัสว ี มานพ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
418. น.ส. มัชฌา ภูทองหล่อ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
419. น.ส. มัลลิกา โพธิ์ระย้า สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
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420. น.ส. มัลลิกา ฐากุลวีรนันท ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
421. น.ส. มัลลิกา บุราคร วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
422. น.ส. มาริษา ค าแผน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

423. น.ส. มาริสา วีระ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
424. น.ส. เมธาพร เจือจันทร ์ วัดป่าประดู ่ ระยอง 
425. น.ส. เมธิณ ี เขื่อนสุวรรณ ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
426. น.ส. เมษารัตน ์ แสงนาค อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
427. นาย ยศกร ตั้งจิตต์ธรรม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
428. น.ส. โยธกา โพธิ์แก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
429. น.ส. รตนะดา มีเอี่ยม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
430. น.ส. รติมา วงค์ติ่ง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
431. น.ส. รมิดา สังขสมิท สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
432. น.ส. รวมพร สืบสกลุไพศาล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
433. น.ส. รวีโรจน ์ ภูธนวิวรรธน ์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
434. น.ส. รักษ์วล ี เรืองฤทธิ์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
435. น.ส. รัชนีวรรณ ศรีพูล สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
436. น.ส. รัญชิดา สังคหะพงศ ์ เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
437. น.ส. รัตน์ตะวัน ค านวนฤทธิ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
438. น.ส. รินทร์ลภัส วงศ์พิศาล ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
439. น.ส. รุ่งไพลิน เรืองแสน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี นนทบุรี 
440. น.ส. รุจรว ี สมปาง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
441. น.ส. รุจิยา เกตุรัตน ์ อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
442. น.ส. รุษาศกุนกรรฐ ์ สุกฤษฏิ์ฌาณภัช ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
443. น.ส. ฤทัยธิดา กระทุ่มทอง สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
444. น.ส. ลดาวลัย ์ อินทะนะ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
445. น.ส. ลดาวลัย ์ ปั้นอุ่น พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
446. น.ส. ลักษณาพร ไตรรัตน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
447. น.ส. ลักษิกา พีภูเขียว พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
448. นาย วชิราวุธ โสภณธรรมภาณ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
449. น.ส. วณิชยา ศิริไพฑรูย ์ เสาไห้ วิมลวิทยานุกลู สระบรุ ี
450. น.ส. วรกมล อินศิริ นครนายกวิทยาคม นครนายก 
451. นาย วรกร นิธิรุ่งรุจ วัดดอนตูม ราชบุร ี
452. น.ส. วรดา รัตนวีระชน พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
453. น.ส. วรดา ทองศรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
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454. นาย วรปรัชญ ์ อัจฉริยะมงคล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
455. นาย วรภพ สุวรรณถิระ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
456. น.ส. วรรณกร รักบ้านเกิด อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
457. น.ส. วรรณกานต ์ ดอนเหลือม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
458. น.ส. วรรณภรณ ์ แสงศร ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
459. น.ส. วรรณรา ไกรเพชร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
460. น.ส. วรรณศิา ทองอิ่ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
461. น.ส. วรัญญา วารี ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
462. นาย วรากร นิติกูล ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 
463. น.ส. วราภรณ ์ หนองบัว สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุร ี
464. น.ส. วรายุภัทร ธีวีระปัญญา ปราจีนกัลยาณ ี ปราจีนบุร ี
465. น.ส. วราริน คงสอน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
466. นาย วราห ์ วิสิทธิโชค อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
467. น.ส. วรินทร อ่ าทอง อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
468. น.ส. วริศรา จิตเกษม สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
469. น.ส. วริศรา มากพงศ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
470. น.ส. วริศรา ศรีเสนพิลา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

471. น.ส. วริศรา โพธิ์ทิน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
472. น.ส. วริศรา จินดาสวย สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
473. น.ส. วริศรา ศรีอักษร วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
474. น.ส. วริศรา เย็นใส สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
475. น.ส. วริษฐา ชานมณีรตัน ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
476. น.ส. วริสรา สุขสายณัห ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
477. น.ส. วสุนันท์ ปรีชุ่ม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
478. นาย วัชราภรณ ์ โพคา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
479. น.ส. วันวิสา ธราธรอนันต ์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
480. น.ส. วันใหม่ ศรีหกุล กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
481. น.ส. วิกันดา คงค้าน ปากเกร็ด นนทบุรี 
482. น.ส. วิกันดา ทองเมืองหลวง นนทบุรีวิทยาลัย [มัธยมวัดเพลง] นนทบุรี 
483. น.ส. วิชญาดา อริยะดิบ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
484. น.ส. วิชญาดา วชิรภัทรกุล กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
485. น.ส. วิชญาพร อริยะดิบ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
486. น.ส. วิชญาพร เชยช่ืน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
487. น.ส. วิภาทิพย์ กิจเจรญิอนันต ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
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488. น.ส. วิภาวรรณ มาลาสาย ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
489. น.ส. วิลาวัณย ์ ยอดด ี บางแพปฐมพิทยา ราชบุร ี
490. นาย วีรวัฒน์ นิลประพันธ์ุ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
491. น.ส. วีราพร ตรีฤทธิวิทยา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
492. น.ส. เวทิกา ทนุหนองโพธิ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
493. น.ส. ศรัญญา ไวยวุฒิโท เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
494. น.ส. ศศิกานต ์ สาระยาม สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
495. น.ส. ศศิณา บางม่วงงาม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
496. น.ส. ศศิธร แข็งกสิกรณ ์ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
497. น.ส. ศศิปวีร ์ วงษ์บุญมี สิงห์สมุทร ชลบุร ี
498. น.ส. ศศิพรรณ ชัยหา วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
499. น.ส. ศิรกาญจน ์ ธัญวัฒน์อภิโชต ิ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

500. น.ส. ศิรดา เหมือนสมัย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
501. น.ส. ศิรประภา ทองใบ เมธีชุณหะวณัวิทยาลัย สมุทรสงคราม 
502. น.ส. ศิริกาญจน ์ มีเงิน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
503. น.ส. ศิวภรณ ์ ดิษแพร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
504. นาย ศิวภัฎ ช่ังดวงจิตต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
505. นาย ศุภกร ทองลี ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
506. น.ส. ศุภนัดดา ถาวรประเสริฐ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
507. นาย ศุภวิชญ ์ เพชรเย็น สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
508. น.ส. ศุภัชฌา สุริโย พระนารายณ ์ ลพบุร ี
509. น.ส. ศุภาพิชญ ์ เพ็งจาง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
510. น.ส. ศุภารตัน ์ แสงสุริยา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
511. น.ส. ศุภิสรา เชื้อพันธ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
512. น.ส. สกุณา สุขวิเสส สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
513. น.ส. สกุลรตัน ์ เข็มวรรณ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
514. นาย สมัชฌา จับใจ บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
515. น.ส. สรลัชนา มั่นคง ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
516. น.ส. สรลัรัตน ์ รุ่งโรจน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
517. น.ส. สราวล ี สว่างวงศ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
518. น.ส. สริตา กลิ่นแย้ม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
519. น.ส. สริศรา ฉิมขาว ราชินีบูรณะ นครปฐม 
520. น.ส. สโรชา ตัณฑะเตมีย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
521. น.ส. สลลิ กาลนิล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
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522. น.ส. สวิชญา ปฐมมีโชค พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
523. นาย สหรัฐ อ่อนด า กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
524. น.ส. สหัสวลัย ์ บางลานทอง ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
525. นาย สัจจา ทรงธรรม นักบุญเปโตร นครปฐม 
526. น.ส. สัตตบงกช ภู่มั่ง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
527. นาย สาริศ ขันธ์เครือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
528. นาย สาโรจน ์ ธรรมจง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
529. น.ส. สาวิตร ี ด านิล ทัพทันอนุสรณ ์ อุทัยธาน ี
530. น.ส. สาวิตร ี ปานเด กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
531. นาย สิทธินนท์ โตสริภัทร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
532. นาย สิทธิราช มีอยู่เต็ม สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
533. น.ส. สินีพันธ ์ นิลพันธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
534. นาย สิรวิชญ ์ มานะกรโกวิท สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
535. นาย สิรวิชญ ์ มีโต หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
536. น.ส. สิริกานต ์ หนูแก้ว ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
537. น.ส. สิริกานต ์ ดิษแพ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
538. น.ส. สิริเพญ็ โหมดม่วง คงคาราม เพชรบุร ี
539. นาย สิริภาส เงินงาม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
540. น.ส. สิริยากรณ ์ แย้มทองดี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
541. น.ส. สิริวรรณ นันทะม ิ มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
542. น.ส. สิริวิภา แสงจินดา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
543. น.ส. สิวารัตน ์ รื่นจิตต ์ กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
544. น.ส. สุกฤตา แก้วอนุ กศน. อ าเภอพุทธมณฑล นครปฐม 
545. น.ส. สุกัญญา สารคณุ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
546. น.ส. สุกัญญา พวงกิ๊จ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
547. น.ส. สุกิตตา โกศล ระยองวิทยาคม ระยอง 
548. น.ส. สุชญา ไชยศร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
549. น.ส. สุชัญญา ชัยยา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
550. น.ส. สุชัญญา แก้วมณ ี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
551. น.ส. สุชัญญา ชันโลน โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
552. น.ส. สุชาดา มณสีงค์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
553. น.ส. สุดารตัน ์ ดาวคนอง ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
554. น.ส. สุดารตัน ์ เอี่ยมครอง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
555. น.ส. สุดารตัน ์ อินยม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
556. น.ส. สุดารตัน ์ ไพรหาญ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
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557. นาย สุทธิวรณ ์ เเค้มวงค ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
558. น.ส. สุทิพา ทองโปร่ง สิงห์สมุทร ชลบุร ี
559. น.ส. สุธิดา เกิดเทวา โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
560. น.ส. สุนิสา ไชยเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
561. น.ส. สุปรียา ด ารงวิริยะสิทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
562. น.ส. สุพรรณณิการ ์ สละภัย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
563. น.ส. สุพรรษา อ่อนสะเดา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
564. น.ส. สุพัตรา ประสิทธ์ิแสงอารีย ์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
565. น.ส. สุภัคสิร ิ ศรีภินันท์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
566. น.ส. สุภัญชา เวียงชัย สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
567. น.ส. สุภาดา บุญเรือง กศน. อ าเภอปากเกรด็ นนทบุรี 
568. น.ส. สุภาภรณ ์ แหวนวงค์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี นนทบุรี 
569. น.ส. สุภิตา กอฟัก วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
570. น.ส. สุรียร์ัชต ์ แดงกระจ่าง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
571. น.ส. สุวรรณ ี ส่องศร ี โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุร ี
572. น.ส. สุวรา คล้ายวัตร ราชินีบูรณะ นครปฐม 
573. นาย สุวิจักขณ ์ ตันทางกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
574. น.ส. สุวิชญา บุณยรตัพันธ์ุ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
575. น.ส. สุวิชญา ภู่เพชร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
576. นาย สุวิทย ์ ศรีสรุาษฎร ์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
577. นาย โสภณ สุขสมบรูณ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
578. น.ส. หทัยชนก ยิ้มปรีดา อู่ทอง สุพรรณบุร ี
579. น.ส. หทัยภัทร ตันสุข ี อู่ทอง สุพรรณบุร ี
580. น.ส. หฤทัย เอกปัชชา พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุร ี
581. น.ส. หัชชนก ผลรอด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
582. น.ส. หัทยา จินถาวร ศรียาภยั ชุมพร 
583. นาย หิรัญ ตากด ารงค์กลุ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
584. น.ส. เหมือนขวัญ อยู่รุ่ง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
585. น.ส. อชิรญาณ ์ ดีงาม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
586. นาย อนวัช ศรีสลุง ปราจีนกัลยาณ ี ปราจีนบุร ี
587. น.ส. อนัญญา บ่อพลอย ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
588. นาย อนันต์ อุดมกิจมงคล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
589. นาย อนุชา ช่อฉาย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
590. น.ส. อภิชญา วิกยานนท์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
591. นาย อภิชัย ภู่เปี่ยม โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
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592. นาย อภิญญา แซ่ซิ้ม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
593. น.ส. อภิญญา แจ๋วเจริญวัฒนา กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
594. นาย อภิมุข วิเชียรหาญ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
595. น.ส. อภิษฎา โสน้ าเที่ยง บางลี่วิทยา สุพรรณบุร ี
596. น.ส. อภิษฐา บัวเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
597. น.ส. อภิสรา จันหอม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
598. นาย อภิสิทธ์ิ แสงชโรทัย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
599. น.ส. อมรรัตน ์ เพชรหนัก กศน. อ าเภอทุ่งตะโก ชุมพร 
600. นาย อมรินทร ์ กิจเกิดแสง สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
601. น.ส. อรญา พันสายออ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
602. น.ส. อรทัย วงษ์เที่ยง กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
603. น.ส. อรพรรณ ประทุมถิ่น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
604. น.ส. อรพินท ์ วันเพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
605. น.ส. อรยา บุญยังอยู ่ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
606. นาย อรรถนนท์ ใจเอื้อย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
607. น.ส. อรวรรณ นัยสิทธ์ิ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
608. น.ส. อรวรรณ อินทรสุวรรณ ์ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
609. น.ส. อรสา จินสมบัต ิ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
610. น.ส. อรอุมา เตชะเทียนวิจติร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
611. น.ส. อริสรา พุ่มผกา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
612. น.ส. อรุณ ี กุลเกต ุ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
613. นาย อลงกรณ ์ เอื้อสลุง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
614. นาย อลงกรณ ์ ศรีทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
615. น.ส. อลิชา วรารักษ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
616. น.ส. อัจจิมา พนอนุอุดมสุข รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
617. น.ส. อัจจิมา ภูพิชิต สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
618. น.ส. อัจฉรา นกเล็ก วินิตศึกษา ลพบุร ี
619. น.ส. อัญชิสา รูปคม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
620. นาย อัญชิสา กิตติอนงค์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
621. น.ส. อันดามัน อุ๋ยวงษ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
622. น.ส. อาทิตติยา สมสกลุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
623. น.ส. อาทิมา เงินทอง ระยองวิทยาคม ระยอง 
624. น.ส. อาริยา ทองสุข บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุร ี
625. น.ส. อารีย ์ รัตนกูล ประจันตราษฎร์บ ารุง ปราจีนบุร ี
626. น.ส. อารียา ไชยเสน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  นครปฐม 
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[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
627. น.ส. อารียา ทินกระโทก ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
628. น.ส. อินทิรา หุ่นนอก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
629. นาย อิศวรรธ สมใจหมาย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
630. น.ส. อิษฎา สุบุญสันต ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
631. น.ส. อิสรีย ์ ยอดไสว สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
632. น.ส. อุชุกร สาระคุณ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
633. น.ส. อุปการะ ถึกสถิตย ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
634. น.ส. อุษณีย ์ สงวนศักดิ์ศร ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
635. นาย เอกพงษ ์ นะวะมะโรจน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
636. น.ส. เอื้อการย ์ ทองโชติ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
637. น.ส. เอื้อการุณย ์ ใจช่วงโชติ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
638. น.ส. ไอรดา กิ่งทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
639. น.ส. ฮาบีบ ี ลีวัน กศน. อ าเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
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1. น.ส. กมลชนก ภัทรวงษ์วิเศษ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
2. น.ส. กมลวรรณ ศรีแก้ว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
3. นาย กรวรรษ พวงแก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
4. นาย กรองทอง อ่วมบุญม ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
5. นาย กฤติคุณ ตันเต็มทรัพย ์ บางแพปฐมพิทยา ราชบุร ี
6. นาย กฤษฎา แย้มทรัพย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
7. น.ส. กิตติญา แก้วสอาด กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
8. นาย กิตติธัช สุวรรณ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
9. นาย เกษมศักย ์ ปาสาเน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
10. น.ส. ขวัญใจ ดีเลิศประดิษฐ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
11. น.ส. จันทกาญจน ์ ตั้งจิตประสงค ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
12. น.ส. จิรภานันท ์ รักเดช รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
13. น.ส. จุฑาทิพย์ มะเหศวร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
14. น.ส. ฉัตรชนก ปักษาทอง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
15. น.ส. ชนกนันท์ พิลาภ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม   นครปฐม 
16. น.ส. ชนากานต์ รอดทิม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
17. น.ส. ชนิดาภา มากระจันทร ์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
18. น.ส. ชมญธัญ โคตรวิชา ราชินีบูรณะ นครปฐม 
19. นาย ชยพล จันทราสกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
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20. น.ส. ชวัลญา ปรีชาวาท ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
21. น.ส. ชวาลา ปานเจรญิ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
22. น.ส. ชัญญาวีร ์ จันข ู สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
23. นาย ชัยภัทร ศรีสุขเอม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
24. นาย ชิษณุชา สุวรรณ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   นครปฐม 
25. น.ส. ชุติกาญจน ์ เดชเพิ่ม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
26. น.ส. ญาดา ศรัณยคุปต ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
27. น.ส. ญาตินันท์ จุ้ยกง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
28. น.ส. ฐานิศา ศิริสิมะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
29. นาย ฐิติภาคย ์ สดชื่น ศรียาภยั ชุมพร 
30. น.ส. ฐิติมา สาตาระ บ้านหมอ พัฒนานุกูล สระบรุ ี
31. นาย ณฤเบศร ์ อนุกูลวงษ์ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 
32. น.ส. ณัฏฐณิชา สุทธิพงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
33. น.ส. ณัฐกานต ์ ศิริพรโณ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
34. น.ส. ณัฐกานต ์ อยู่เช้ือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
35. นาย ณัฐชรันต ์ ทุ่งพรหมศร ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
36. น.ส. ณัฐนันท ์ คณาสุข ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
37. นาย ณัฐพงษ ์ กุลพงษ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
38. น.ส. ณัฐริกา จาปะสุข ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
39. นาย ณัฐวุฒิ ประนัดโส เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
40. น.ส. ณิชาภัทร ปักษาศิลป ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
41. น.ส. ดลธพร ธิยานันท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
42. นาย ตรึงตระกานต ์ ทองมา ศรียาภยั ชุมพร 
43. นาย ตุลยวัต อบมาล ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
44. นาย ธนพล คงช่ืนสวัสดิ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
45. นาย ธนภัทร จินดาราศร ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
46. น.ส. ธนัษชา มูลแก้ว ระยองวิทยาคม ระยอง 
47. นาย ธนากร แผนงาม ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
48. นาย ธราธร ล าค า กศน. อ าเภอพระประแดง สมุทรปราการ 
49. นาย ธฤต โรจนาธิโมกข ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
50. นาย ธัสมา เครือวัลย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
51. นาย ธาดา คิดงาม ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
52. นาย ธีรพงษ ์ เจริญพัฒน์ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
53. นาย ธีรภัทร แก้วศรี ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 
54. นาย นพกร ศรีโคตรฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
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55. น.ส. นันทกานต ์ ข าสุวรรณ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุร ี
56. นาย นันทพงศ์ สมสุขหวัง เบญจมานสุรณ์ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
57. น.ส. บุณยานุช แกมกล้า สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
58. น.ส. เบญจมาส แสนสุด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
59. น.ส. ปกิตา เจริญวงษ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
60. น.ส. ปรีชาภรณ ์ ป้องขันธ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม   นครปฐม 
61. น.ส. ปาลิดา ไชยานนท์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
62. น.ส. ปิยธิดา ไทยง้วน โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
63. นาย ปิยะบุตร ไชยริบูรณ ์ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธาน ี
64. น.ส. ปิยาภรณ ์ อรุณครีีโรจน ์ กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
65. นาย พชร ชัยชาญ พิชญศึกษา นนทบุรี 
67. น.ส. พรชิตา อุไรรตัน ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
66. น.ส. พรชิตา รื่นรมย ์ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
68. น.ส. พรนภัส เรือนทองดี วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
69. น.ส. พรรณกร ธูปแก้ว ปะทิววิทยา ชุมพร 
70. น.ส. พลอยปภสั ลภสัเกียรติสุกลุ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
71. นาย พัชร วรนุช สวนศรีวิทยา ชุมพร 
72. นาย พัชรพงษ์ หรุ่นโพธ์ิ อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
73. น.ส. พิชชากร พระแก้ว ราชินีบูรณะ นครปฐม 
74. น.ส. พิชชาภา สิทธิฤทธิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
75. นาย พิชญะกานต ์ บุญพิมพ ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
76. นาย พิทยุตม ์ ฝอยทอง วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
77. น.ส. พิมพ์ธิดา พรหมอุตม ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
78. นาย พีรวัฒน ์ โพธิ์สินสมวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
79. นาย พีรศุษม ์ มหัตกีรต ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
80. น.ส. ภัทรนาถ ขาวเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
81. น.ส. ภัทรวด ี มีแก่น ราชินีบูรณะ นครปฐม 
82. น.ส. ภัทรา ชุนถนอม กศน. อ าเภอสามพราน นครปฐม 
83. น.ส. ภัทราภรณ ์ อึ้งเจริญวงค ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
84. น.ส. ภัทราภรณ ์ เปียสระศร ี หนองรีประชานิมติ กาญจนบุร ี
85. น.ส. ภัศจิรา สุขนาบูรณ ์ กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
86. น.ส. ภาวิกา วัดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
87. นาย ภาสวิชญ ์ เสียงประเสริฐ ระยองวิทยาคม ระยอง 
88. นาย มิตรภาพ สกุลพิสุทธ์ิ มัธยมศึกษาเมืองทวารวด ี นครปฐม 
89. น.ส. เมทนี บุญทะระ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
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90. นาย ยศกร ตั้งจิตต์ธรรม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
91. น.ส. รักษ์วล ี เรืองฤทธิ์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
92. นาย รามิล อนุวัตพาณิชย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
93. นาย วงศกร จงสมจิตต ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
94. นาย วทัญญู แจวเจริญชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
95. น.ส. วรรณภา บรรจงสตัย ์ สามโคก ปทุมธาน ี
96. น.ส. วริศรา ศรีเสนพิลา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม   นครปฐม 
97. นาย วสันต ์ เที่ยงธรรม ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
98. น.ส. วันวิสาข ์ แสงวัฒน์ บางบัวทอง นนทบุรี 
99. น.ส. วิภาว ี หลักเมือง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
100. น.ส. วีราพร ตรีฤทธิวิทยา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
101. นาย วุธติพงษ ์ ค าเภา เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
102. นาย ศรัณย ์ ชุ่มเย็น กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
103. นาย ศักดิ์ณรงค ์ สมบัตเิจรญิ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
104. นาย ศุภกานต ์ สาระเกษตริน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
105. นาย สถาพร เคนน้ าเที่ยง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
106. นาย สมัชฌา จับใจ บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
107. นาย สรวิศ ลิขิตธรรมสาร ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
108. น.ส. สโรชา ตัณฑะเตมีย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
109. นาย สหชน พุ่มล าเจยีก ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
110. นาย สหรัช แสงใส สกลวิทยา นครปฐม 
111. นาย สินพล จันทร์เศรษฐ ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
112. นาย สิรภพ พรหมฤทธ์ิ ศรียาภยั ชุมพร 
113. น.ส. สุธาสิน ี โต๊ะจี ๊ สวนศรีวิทยา ชุมพร 
114. น.ส. สุปรียา ด ารงวิริยะสิทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
115. น.ส. สุพัตรา ประสิทธ์ิแสงอารีย ์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
116. น.ส. สุภาพร ค าชมภ ู สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
117. นาย สุรศักดิ ์ หวนสันเทียะ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
118. นาย สุวิจักขณ ์ สายเอก บ้านลาดวิทยา เพชรบุร ี
119. น.ส. สุวิชญา บุณยรตัพันธ์ุ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
120. น.ส. สุวิตา หิมะรตัน ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
121. นาย เสรมิพงษ ์ แตงบัว ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
122. นาย อภิมุข วิเชียรหาญ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
123. น.ส. อรญา พันสายออ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
124. น.ส. อรยาณ ี กาญจนรังสรรค ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
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125. นาย อรรถนนท์ ใจเอื้อย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
126. น.ส. อรุณ ี กุลเกต ุ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
127. น.ส. อัจจิมา เกิดสกลุ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
128. น.ส. อิสรีย ์ ยอดไสว สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
129. นาย เอกพงษ ์ นะวะมะโรจน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี

00807000007  โครงกำร พสวท. (4 สำขำวิชำ คณิตศำสตร์ เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์) 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กรประภา โชติศิริคณุวัฒน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
2. น.ส. กรรดิวด ี วุฒยากร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
3. น.ส. กุลณัฐ บูรณารมย ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4. น.ส. จาฏุพัจน์ วันเพ็ญ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
5. นาย จิรัฏฐ ์ เหลียวตระกลู สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
6. น.ส. ชลรินทร ์ แย้มพงษ ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
7. น.ส. ชลิตา อ่อนสนิท สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
8. นาย ชวิศ ศักกะวัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
9. น.ส. ฐานิตา ค้ายาด ี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

10. น.ส. ฐิตินันท์ มณีอินทร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
11. นาย ณภัทร ชัยสิทธ์ิสงวน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
12. น.ส. ณัฐชยา นาคข า สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
13. น.ส. ณัฐณิชา ม่วงนา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
14. นาย ณัฐนันท ์ ธเนศกัณฑ์บวร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
15. น.ส. ณัฐภัทร ง้ิวทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
16. นาย ณัธพล ยุทธการ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
17. น.ส. ณิชกานต ์ ม่วงนา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
18. นาย ดนัย กาญจนบ ารุงสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
19. น.ส. ดุสิตา แย้มไสว บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุร ี
20. น.ส. ทศวรรณ เยี่ยมสวัสดิ ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

21. นาย ธนกร ชมมิ่งมณ ี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
22. นาย ธนกฤต หรรษาภริมยโ์ชค จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
23. นาย ธนพล เอี่ยมทราย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
24. น.ส. ธาราพรรณ อัฐระ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
25. น.ส. นันทพร ธนิกกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
26. น.ส. บุศราพร หงษ์ทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
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ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

27. น.ส. ปณาล ี ป้อมสีทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
28. นาย ปราการ กาฬภักด ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
29. น.ส. ปาลิกา ตั้งบุญดวงจิตร วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
30. นาย พชรพงศ ์ ศรีมหันต ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
31. น.ส. พรนภา ธิวรรณลักษณ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
32. น.ส. พัสตราภรณ ์ ลิ้มศิร ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
33. น.ส. พิมพ์อร พลบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
34. น.ส. พิยดา ชมชื่น กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
35. นาย พีรพัฒน ์ ฤกษ์ชัยมงคล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
36. นาย พีรพัฒน ์ แดงแตง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
37. นาย ภัทรพล ศรีไชย ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
38. น.ส. ภัทราวด ี เกตุมั่งม ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
39. นาย ภาคภูม ิ พลรัตน ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
40. นาย ภูมภสัส ์ อัครชัยสิรลิาภ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
41. น.ส. มนสิชา ตั้งพรโชติช่วง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
42. นาย วทัญญู แจวเจริญชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
43. น.ส. วิชยา เนตรมนต์ประภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
44. น.ส. วิยดารัตน ์ ดุลยลักษณานนท์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
45. น.ส. ศศิชา สุนเทียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
46. น.ส. ศุภิสรา สิงห์เจรญิ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
47. น.ส. สโรชา สืบจากสิงห ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
48. นาย สาโรจน ์ ธรรมจง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
49. นาย สิรภมู ิ นาคทับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
50. นาย สุทธิวรณ ์ เเค้มวงค ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
51. น.ส. สุพิชญา พึ่งอวยผล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
52. น.ส. สุภิตา กอฟัก วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
53. น.ส. อภิชญา เปรมศร ี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
54. น.ส. อริสา ไหลสุพรรณวงค ์ กศน. อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 
55. น.ส. อาภาภรณ ์ อาจแสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
56. น.ส. อารยา ขุนณรงค ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
57. น.ส. อารียา ปุณโณปกรณ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี

00807001102  โครงกำรฟิสิกส์ 5 ปี (ครู) (โควตำโรงเรียน)  สำขำวิชำฟิสิกส์ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กันต์ฤทัย จันทา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
2. นาย ญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงศ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
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ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

3. น.ส. ณัฐภัทร ง้ิวทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
4. น.ส. ณัสรา พิทักษ์พร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
5. น.ส. ดวงตะวัน ศรีปิ่นเป้า ราชินีบูรณะ นครปฐม 
6. นาย บวรพันธ ์ ผาสุข สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
7. น.ส. บุญญารัตน ์ ทนนานนท ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
8. น.ส. ปวีณา เทียมผล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
9. นาย ปุญญชาต ิ ทิวาภรณ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
10. น.ส. พรรณเกล้า ปัทมเกต ุ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
11. น.ส. พลอยวรินทร ์ ชุ่มจิตต ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
12. น.ส. พิมพ์มาดา ขจิตด าเกิง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
13. น.ส. ภัทรานิษฐ ์ ช่างเกวียนดี คงทองวิทยา นครปฐม 
14. น.ส. ภาวิณีย ์ คุ้มพุฒิพงศ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
15. น.ส. มนทิชา โทสูงเนิน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
16. น.ส. รุจรว ี สมปาง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
17. น.ส. วิรวรรณ ใจอารีย ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
18. น.ส. ศศิพรรณ ชัยหา วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
19. นาย ศิวัช หลงสมบญุ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
20. นาย สุชาครีย ์ มานา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
21. น.ส. สุภาวด ี จิตสงบ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
22. น.ส. อาภาภรณ ์ อาจแสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
23. นาย เอกลักษณ ์ ค าเผ่า พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

โครงกำรเพชรสนำมจันทร์ 
00807000116  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. กรประภา โชติศิริคณุวัฒน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
2.  นาย กุลจิรา วิรัชด ารงค ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
3.  น.ส. นันทิตา เย็นจิต อรัญประเทศ สระแก้ว 
4.  น.ส. เนตรนฤชา ผิวเกลีย้ง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
5.  นาย ปัณณวัฒน ์ แสงวิภาค ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
6.  นาย พัฒนพงษ์ ทองพุ่ม สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
7.  น.ส. วิกาว ี นาคแก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
8.  นาย สุชาครีย ์ มานา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
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00807001016  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. กรประภา โชติศิริคณุวัฒน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
2.  น.ส. ขวัญจิรา อิ่มดิเรกผล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  นครปฐม 
3.  น.ส. ฐิตินันท์ มณีอินทร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4.  น.ส. นภัสสรณ ์ นพพิทักษ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 

00807000316  สำขำวิชำเคมี 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. กนกลดา ตันหยง เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
2.  น.ส. กฤติมา เกาะประเสริฐ สิงห์สมุทร ชลบุร ี
3.  น.ส. กันยารัตน ์ ศุภานุสนธิ ์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
4.  น.ส. ชุตินันท ์ บ าเพ็ญผล ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
5.  น.ส. ณัฐณิชา ม่วงนา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
6.  นาย ณัฐนันท ์ ธเนศกัณฑ์บวร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
7.  น.ส. ณัทนันท์ แตรวจีวิภาค สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
8.  น.ส. ณิชกานต ์ ม่วงนา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
9.  น.ส. ธนภร วัชรินทร์ธาดา สตรีชัยภูม ิ ชัยภูม ิ
10.  น.ส. บุปพรัตน ์ จินดารักษ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
11.  น.ส. พริมประภา เพชรจุล ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
12.  นาย พัสกร จริยสุธรรมกุล บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
13.  น.ส. พิยดา ชมชื่น กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
14.  น.ส. ศุภิสรา สิงห์เจรญิ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
15.  น.ส. สิริยากร ข าคม หอวัง กรุงเทพมหานคร 
16.  นาย อรรถนนท์ ใจเอื้อย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

00807000216  สำขำวิชำชีววิทยำ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. กันยารัตน ์ ศุภานุสนธิ ์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
2.  น.ส. กุลณัฐ บูรณารมย ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
3.  น.ส. ฉัตรทิมา ป้านจันทร ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
4.  น.ส. ชลรินทร ์ แย้มพงษ ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
5.  นาย ดนัย กาญจนบ ารุงสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
6.  นาย พิพัฒน์ เทพอวยพร ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
7.  น.ส. พิมพ์อร พลบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
8.  น.ส. มนสิชา ตั้งพรโชติช่วง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
9.  น.ส. สุพิชาณัฐ พันธุ์เดิมวงษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
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00807000816  สำขำวิชำจลุชีววิทยำ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. ธนภร วัชรินทร์ธาดา สตรีชัยภูม ิ ชัยภูม ิ
2.  น.ส. พรรณนภิา ลอยฟ้า ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
3.  นาย วศิน ตรีเนตร สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
4.  น.ส. สิริยากร ข าคม หอวัง กรุงเทพมหานคร 
5.  น.ส. อชิรญา บ ารุงศิลป ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง 

00807000416  สำขำวิชำฟิสกิส์ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. ขวัญจิรา อิ่มดิเรกผล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม   นครปฐม 
2.  นาย ชวิศ ศักกะวัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
3.  น.ส. ณัฐภัทร ง้ิวทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
4.  นาย ธนพล เอี่ยมทราย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
5.  น.ส. วรรณพร บุญเหลา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 
6.  น.ส. สโรชา สืบจากสิงห ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
7.  นาย สุชาครีย ์ มานา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี

00807000516  สำขำวิชำสถติิ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. ฉัตรฑริกา จงรักพงศ์เผ่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
2.  น.ส. สุพิชญา ทองแสงจันทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
3.  น.ส. หัชชนก ผลรอด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4.  นาย อนันต์ อุดมกิจมงคล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
5.  น.ส. อภชิญา ภักดีพิน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
6.  น.ส. อัลติมา ปักก่ิงเมือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี

00807000616  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. กรประภา โชติศิริคณุวัฒน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
2.  น.ส. ธนภร วัชรินทร์ธาดา สตรีชัยภูม ิ ชัยภูม ิ
3.  น.ส. นนทิชา ไรเกษ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
4.  นาย นิธิพัทธ์ แพประสิทธ์ิ สวนศรีวิทยา ชุมพร 
5.  น.ส. ประกายดาว ดุษฎีตรีรัตน ์ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
6.  น.ส. พิยดา ชมชื่น กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
7.  น.ส. สริตา กลิ่นแย้ม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
8.  นาย สหัสวรรษ ส าเนียงสูง พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุร ี
9.  น.ส. อชิรญา บ ารุงศิลป ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง 
10.  นาย อนันต์ อุดมกิจมงคล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
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00807000716  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. กนกกาญจน ์ เจริญผล ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
2.  น.ส. กัญญา สุทธินันศิร ิ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
3.  น.ส. กิตติญา แก้วสอาด กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
4.  นาย ธนกร ขอสีกลาง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
5.  นาย วงศกร จงสมจิตต ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
6.  นาย ศุภสิทธ์ิ ฉั่ววิเชียร มารีวิทย ์ ชลบุร ี
7.  นาย สรวิชญ ์ ประสาทเขตการณ ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี

00807000916  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. ณัฐกานต ์ รื่นภาค อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
2.  นาย ธนศร สืบเทพ วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
3.  น.ส. รวิยาภา เอียงอ่ิม ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี

โอลิมปิกวิชำกำรโดยวิธีพิเศษ 
00807000122  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย ปราการ กาฬภักด ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
2. นาย วรินทร ์ แซ่เจี่ย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
3. นาย วิศิษฏ์ ค าสว่าง ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี

00807001022  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย รัฐวัชร์ เข็มเพ็ชรธนโชต ิ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
2. น.ส. อาริยา ป้อมแก้ว กศน. อ าเภอธัญบุร ี ปทุมธาน ี

00807000322  สำขำวิชำเคม ี
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กัญญาพัชร สุดพิมศร ี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
2. น.ส. ณัฐชนก เสรมิแสนยาวณิช นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 
3. น.ส. นันทพร ธนิกกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4. นาย พีรพัฒน ์ แดงแตง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
5. นาย ภัทรพล ศรีไชย ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
6. น.ส. รมิดา อรุณแสงศลิป ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
7. น.ส. วิชยา เนตรมนต์ประภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
8. นาย อรรถนนท์ ใจเอื้อย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
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00807000222  สำขำวิชำชีววิทยำ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กุลณัฐ บูรณารมย ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
2. น.ส. ณัฐชนก เสรมิแสนยาวณิช นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 
3. นาย ดนัย กาญจนบ ารุงสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4. น.ส. ธนพร ค าด ี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
5. น.ส. พรปวีณ ์ ทองชาติ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
6. น.ส. ภัทราภรณ ์ วิริยะพงศ์พัฒนะ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
7. น.ส. ภาวิดา วิภาดาวุฒิกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
8. นาย ภูมภสัส ์ อัครชัยสิรลิาภ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
9. น.ส. อริสา ไหลสุพรรณวงค ์ กศน. อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 

00807000822  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กรรดิวด ี วุฒยากร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
2. น.ส. ณัฐชนก เสรมิแสนยาวณิช นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 
3. นาย ณัธพล ยุทธการ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4. นาย สิรภมู ิ นาคทับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
5. นาย อภิชัย ภู่เปี่ยม โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี

00807000422  สำขำวิชำฟิสิกส์ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กัญจนพร พฤษการ กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
2. นาย ณภัทร ชัยสิทธ์ิสงวน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี

00807000522  สำขำวิชำสถิติ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ฉัตรฑริกา จงรักพงศ์เผ่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
2. น.ส. พัชราภรณ ์ เม่นมงกุฎ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี

00807000622  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ณิชากร แพงาม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 
2. น.ส. นพภัสสร อภิกุลรุ่งเรือง กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  นครปฐม 
3. น.ส. วริษฐา ทองใบ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 

00807000722  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย ภัฎสร์ชนน ศรีรักษา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
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00807000922  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - 

คณะเภสัชศาสตร์ 
โควตา 28 จังหวัด 
00808000002  คณะเภสัชศาสตร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กมลชนก ข าดี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
2. นาย กัญจน ์ ผานิชชัย วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
3. น.ส. กัญญาณัฐ ศรีนาม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
4. นาย กิตติเดช พุ่มจิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
5. นาย กุลธวัช แสนสุขส าราญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
6. น.ส. กุลธิดา ถิ่นทวี พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
7. น.ส. เกตน์สริ ี คงสุวรรณ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
8. น.ส. จิณณพัฒน ์ พรหมสุวิชา ระยองวิทยาคม ระยอง 
9. น.ส. จิดาภา หงส์ศุภางค์พันธ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
10. น.ส. จิตรกัญญา กิจเฮง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
11. น.ส. ชัญญา กิตติไกวัล เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
12. น.ส. ฐิตารีย ์ โชติยะ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
13. นาย ณฐพล รุ่งเพ็ชรารัตน ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
14. น.ส. ณพิชญ ์ ลีลาธนาพิพัฒน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
15. น.ส. ณัฐนิชา จิระวิชชเลิศ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
16. น.ส. ณัฐรณิีย ์ จริงจิตร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
17. น.ส. ทอฝัน วรัญญ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
18. น.ส. นงนภัสร ์ โชคดีวนิชวัฒนา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
19. น.ส. นันทกาญจน ์ ชูดอกไม ้ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
20. น.ส. บัณฑิตา หว่านพืช เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
21. น.ส. บุษบา กัลยาวุฒิพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
22. น.ส. ปริยากร ตันพลัง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
23. น.ส. พรรณนภิา ลอยฟ้า ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
24. น.ส. พิมพ์อร พลบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
25. นาย พีรพัฒน ์ ฤกษ์ชัยมงคล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
26. นาย พีรวัฒน ์ โพธิ์สินสมวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
27. น.ส. ภัทริน วุฒิไกรบัญฑติ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
28. นาย ภูมภสัส ์ อัครชัยสิรลิาภ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
29. น.ส. รดา รุ่งประทีปไพบูลย ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
30. น.ส. ระตริัตน ์ นุสิทธิ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
31. นาย รัฐวัชร์ เข็มเพ็ชรธนโชต ิ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
32. นาย วงศพัทธ์ ศรีหมากสุก กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
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33. น.ส. วรินสิร ิ มานัส ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
34. น.ส. วริศรา สวัสดิห์ิรัญกจิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
35. น.ส. วิชยา เนตรมนต์ประภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
36. นาย วิษณุ ศิริวิบูลยไ์ชยกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
37. น.ส. ศิรดา กนกบรรณกร ระยองวิทยาคม ระยอง 
38. น.ส. ศุภิสรา สิงห์เจรญิ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
39. นาย สาโรจน ์ ธรรมจง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
40. น.ส. สุนิษา บุญชัย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
41. น.ส. สุพิชาณัฐ พันธุ์เดิมวงษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
42. นาย สุรเชษฐ์ ตรีกรณุาสวัสดิ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
43. น.ส. อธิชา ภู่จันทร ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
44. น.ส. อธิชา สุขวิบูลย ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

45. น.ส. อภิชญา เปรมศร ี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี

00808000005  คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  นาย กฤตยชญ ์ เพ็งชัย เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
2.  น.ส. กัญญาภคั ก าพล หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
3.  น.ส. เขมณฏัฐ ์ นันทธาตร ี ระยองวิทยาคม ระยอง 
4.  น.ส. ชนิกา ปริวุฒิพาณิชย ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
5.  น.ส. ชลกานต ์ ส าราญ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
6.  นาย ชิษณุพงศ์ หอมจันทร์ด ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
7.  น.ส. ฐิตาพร ชาติคมข า เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
8.  นาย ฐิติวุฑฒ ิ เเค้มวงค ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
9.  น.ส. ณัฐชยา นาคข า สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
10.  นาย ณัฐนันท ์ ธเนศกัณฑ์บวร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
11.  นาย ณัฐพงศ์ พิบูลย์มหาโชค วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
12.  น.ส. ณัทกาญจน ์ สิริตรัยรตัน ์ เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต ์ ชลบุร ี
13.  น.ส. ทศวรรณ เยี่ยมสวัสดิ ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

14.  น.ส. ทิพยาภา ปานศุภวงศ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
15.  น.ส. ธนัชญา เกตุการณ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
16.  นาย นครินทร ์ ธรรมสาล ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
17.  น.ส. นันท์นภัส วรรณทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
18.  น.ส. นันทพร ธนิกกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
19.  น.ส. บุปพรัตน ์ จินดารักษ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
20.  น.ส. ปภาวด ี จงศักดิ์สวัสดิ ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
21.  น.ส. ปาลิกา ตั้งบุญดวงจิตร วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
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22.  น.ส. ปิ่นทอง อาศัยพานิชย์ เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต ์ ชลบุร ี
23.  น.ส. ปิ่นเพชร์ ธูปทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
24.  นาย พชร ทวีนุช สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

25.  น.ส. พัชญา โพธิ์สินสมวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
26.  น.ส. พัชราภา ศรีภิรมย ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
27.  น.ส. ภครนันท์ น าลาภ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
28.  นาย ภาคภูม ิ พลรัตน ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
29.  น.ส. ภาวิดา วิภาดาวุฒิกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
30.  น.ส. มาลีวัลย ์ ดอกแก้วกลาง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
31.  นาย ศุภกฤต ชูเชิดรัตนา ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
32.  น.ส. ศุภชล ี ชิดเครือ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
33.  น.ส. สินีพันธ ์ นิลพันธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
34.  น.ส. สิรยา มิติตราพร กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
35.  นาย สิริกร วาสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
36.  นาย สุขวิท จ าเรือง ตราษตระการคุณ ตราด 
37.  น.ส. สุคนธา ป้องสันเทียะ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
38.  น.ส. สุปรียา ด ารงวิริยะสิทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
39.  นาย อภิชญา ลักขษร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
40.  นาย อภิสิทธ์ิ ทัพเจริญ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
41.  น.ส. อริสา ไหลสุพรรณวงค ์ กศน. อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 
42.  น.ส. อลีนา อมรสมานกุล กศน. อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 
43.  น.ส. อัจจิมา ศิริมุกดากลุ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
44.  น.ส. อาภาภรณ ์ อาจแสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
45.  น.ส. เอมิกา เจริญธนสิทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โควตา 28 จังหวัด 
00809000202  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กชพร กันอุปัทว์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
2. น.ส. กนกพรรณ อภิรัฐประชา ธัญรัตน ์ ปทุมธาน ี
3. น.ส. กมนนุช เนตรค า ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
4. น.ส. กมลทิพย ์ เศียรทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
5. น.ส. กรุณพร พึ่งโพธิ์ทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
6. นาย กฤตภพ ธีรปิติกุล ระยองวิทยาคม ระยอง 
7. นาย กฤติน เรืองพัฒนาวิวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
8. นาย กฤติพงศ์ สินล้น พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
9. น.ส. กาญจนาพร แสงธรรมทว ี เมืองพัทยา (มัธยมสาธติพัทยา) ชลบุร ี
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10. น.ส. กุลสิน ี เคยสนิท จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
11. นาย โกมินทร ์ ปะวันเตา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
12. น.ส. เขมิกา ทองถนอม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
13. น.ส. จันทรัตน ์ อินทชาติ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
14. น.ส. จารุวรรณ บุญมา บ้านนา นายกพิทยากร นครนายก 
15. น.ส. จินอ้ี หลิว อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
16. น.ส. จิรนันท์ ศรีพิจารณ ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
17. น.ส. จิราพร สุอังควาทิน มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
18. นาย จีรวัฒน์ ก้อนใจจิตร สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
19. น.ส. ชญานิศ พรวิศณุกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เพชรบุร ี
20. น.ส. ชณิพัชข ์ แสงโชต ิ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
21. น.ส. ชนากานต์ ณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
22. น.ส. ชนิกานต์ ปวุตินันท์ กศน. อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี กาญจนบุร ี
23. น.ส. ชนิตาพร ทองดอนเก็บ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
24. น.ส. ชยกร ขันติโกศล อัมพรไพศาล นนทบุรี 
25. น.ส. ชลลดา ทิฐิศานต์ศิร ิ ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
26. น.ส. ชวาลินี เดชยศชัยโชต ิ นารีวิทยา ราชบุร ี
27. น.ส. ชวิศา วงษ์ใหญ่ มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
28. นาย ชาน ุ สุภาภรณ ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
29. น.ส. ชาลิสา สัมฤทธ์ิกุลชัย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
30. นาย ชิติพัทธ ์ ผาสิน เซนต์หลุยส ์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
31. นาย ชีวา ชูวัง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 

(ในพระบรมราชูปถัมถ์) 
ปทุมธาน ี

32. น.ส. ชุตินันท ์ นุชเจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
33. น.ส. โชติกา หล าริ้วรัตนา วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
34. นาย ไชยวัฒน์ จีนนะร ี สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
35. น.ส. ญาณินท์ อุทัยทอง อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
36. น.ส. ญาณิศา วงศ์บางโพ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
37. น.ส. ฐานันตา สุวรรณเลิศ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
38. น.ส. ฐิชฌาภรณ ์ จันทร์ที รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
39. น.ส. ฐิตารีย ์ ศักดาชาญสวสัดิ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
40. นาย ณรงค์ชนม ์ วรรณวไิล อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
41. น.ส. ณัฏธิดา จันทวาท กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
42. น.ส. ณัฐกาญจน ์ วัฒนาทองกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
43. นาย ณัฐดนัย ยุทธวิชัย มัธยมวัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุร ี
44. นาย ณัฐภาคย ์ หุตะเจริญ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

45. น.ส. ณัฐมน วันทัศน์ เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
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46. น.ส. ณัฐริยา แสนโสดา สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
47. น.ส. ณัฐวด ี คงดี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
48. น.ส. ณัสรา พิทักษ์พร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
49. น.ส. ณิชาภัทร พุทธรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ฉะเชิงเทรา 
50. นาย ดอม ลิ้มอุดมพร ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
51. น.ส. ตะวันเนาว์ ประสตูร์แสงจันทร ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
52. น.ส. ติณณา เอกอนงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร 
สระบรุ ี

53. น.ส. ตุลยล์ดา ช่ืนสวัสดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
54. นาย ทักษิณ ภู่แสนสอาด พระนารายณ ์ ลพบุร ี
55. นาย ธนกฤต วุฒาพาณิชย ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

56. น.ส. ธนพร ขจรไพศาล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
57. น.ส. ธนพร แม้นนิล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
58. น.ส. ธนภรณ ์ จันทนะ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
59. นาย ธนภูม ิ บุญช่วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เพชรบุร ี
60. น.ส. ธนัชชา บุญวรรณ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
61. นาย ธนากร แข็งเขตการณ ์ บ้านไร่วิทยา อุทัยธาน ี
62. นาย ธนาทร ใหม่เอี่ยม ระยองวิทยาคม ระยอง 
63. นาย ธนิชา ตันมาก ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
64. น.ส. ธัชชมนต์ ขจรชัยทัต สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
65. นาย ธัชพล ศุภสวสัดิ ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
66. น.ส. ธัญชนก พุทธนิมนต์ เซนต์หลุยส ์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
67. น.ส. นพณัฐ สินลักษณทิพย ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
68. น.ส. นภสร โตนิต ิ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
69. น.ส. นภัสสร ค าสด วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
70. น.ส. นัทธมน ชยาวาณิชกุล เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
71. น.ส. นัทธมน วานิกร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
72. น.ส. นิราภร บัวศร ี สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
73. น.ส. ปณาล ี บุญม ี บางบัวทอง นนทบุรี 
74. น.ส. ประกายดาว ดุษฎีตรีรัตน ์ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
75. น.ส. ประณยัยา จันแรง ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
76. น.ส. ปราณปรีญา สังฆพรหม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
77. น.ส. ปวีณ์กร ผลาผล มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
78. น.ส. ปาณิศา พูลเกิด ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
79. น.ส. ปาณิสรา อินทร์รักษา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
80. น.ส. ปิยธิดา เกียรติศลิปิน ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
81. น.ส. เปมนีย ์ แก้วมณ ี อนุราชประสิทธ์ิ นนทบุรี 



- 65 - 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

82. น.ส. พนัชกร จิตต์อารยี์เทพ เซนต์หลุยส ์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
83. น.ส. พนิดา อ่อนน้อม สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
84. น.ส. พรชิตา อุไรรตัน ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
85. น.ส. พรนภัส ฤดีรัชต ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
86. น.ส. พรนับพัน ลิ้มฉุ้น กศน. อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์ ประจวบครีีขันธ ์
87. น.ส. พรรษชล พูลสวัสดิ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
88. น.ส. พรหมพร เทียนทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
89. นาย พลากร เกิดทรัพย ์ เบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 
90. น.ส. พัชญา โพธิ์สินสมวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
91. น.ส. พิชญา สุกใส สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
92. นาย พิชญาภา เพ็งพ่วง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
93. นาย พิสิษฐ ์ สุขเกษม มารีวิทย ์ ชลบุร ี
94. นาย พีรพล พัฒนเรืองกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
95. น.ส. เพ็ญนภาพร จิตต์ตรง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
96. น.ส. แพรวผกา หลงแป้น เสาไห ้วิมลวิทยานุกูล สระบรุ ี
97. น.ส. แพรวรุ่ง อ่างทอง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
98. น.ส. ภัคจิรา รัตนบรรเทิง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
99. น.ส. ภัคมณฑน ์ เจริญกจิโชติภัทร ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

100. น.ส. ภัณฑริา ปานเจรญิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
101. นาย ภัทรพล ศรีไชย ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
102. น.ส. ภัทรวด ี คงทอง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
103. น.ส. ภัทราพร เอกพล สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
104. นาย ภูริวัฒน ์ สงวนผิว อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
105. น.ส. มอญ ไม่ทราบนามสกลุ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
106. น.ส. มัณฑนา กนิษฐสุต สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
107. น.ส. มุฑิตา กิ่มเทิ้ง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
108. น.ส. ยลธิดา สดากร หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
109. น.ส. โยษิตา ภากิจณเวกรณ ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
110. นาย รฐนนท์ เฉยบรรดิษฐ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
111. น.ส. รวมชน วัชรเกษมสินธุ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
112. น.ส. รัญชิดา สังคหะพงศ ์ เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
113. น.ส. รินทร์ลภัส วงศ์พิศาล ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
114. น.ส. รุษาศกุนกรรฐ ์ สุกฤษฏิ์ฌาณภัช ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
115. น.ส. วนิสา สังข์เอียด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
116. น.ส. วรดา รัตนวีระชน พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
117. น.ส. วรรณภา บรรจงสตัย ์ สามโคก ปทุมธาน ี
118. น.ส. วรัญญา คล้ายสังข์ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
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119. น.ส. วริศรา จินดาสวย สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
120. น.ส. วริศรา สวัสดิห์ิรัญกจิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
121. น.ส. วันวิสา ธราธรอนันต ์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
122. น.ส. วาสิตา อินทนาศักดิ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
123. น.ส. วิภาทิพย์ กิจเจรญิอนันต ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
124. น.ส. วิลาสิน ี ผ่องแผ้ว สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
125. นาย วีรวัฒน์ นิลประพันธ์ุ สุคนธีรวิทย ์[เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
126. น.ส. ศรกมล มาใจ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
127. น.ส. ศรินยา ศรีคง สวีวิทยา ชุมพร 
128. น.ส. ศศิกาญจน ์ เศรษฐศิริบด ี ธัญบุร ี ปทุมธาน ี
129. น.ส. ศิรินันท ์ ดวงภาค สามโคก ปทุมธาน ี
130. น.ส. ศิริวรรณ พรมมา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
131. นาย ศิวดล ฉาบสูงเนิน ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

132. นาย ศิวภัฎ ช่ังดวงจิตต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
133. นาย ศุภณัฐ วิชชาตานนท์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
134. น.ส. ศุภรา วงศชัยสิน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
135. น.ส. ศุภารตัน ์ แสงสุริยา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
136. น.ส. สริตา กลิ่นแย้ม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
137. น.ส. สริศรา ฉิมขาว ราชินีบูรณะ นครปฐม 
138. นาย สหชน พุ่มล าเจยีก ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
139. น.ส. สหัสวลัย ์ บางลานทอง ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
140. น.ส. สิรยา มิติตราพร กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
141. นาย สิรวิชญ ์ คงสังข ์ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
142. น.ส. สิริยากร เพียงดวงใจ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
143. น.ส. สิริยาภรณ ์ สาลีวสัศอาภรณ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
144. น.ส. สิรสิกุล ลี้สกลุปราณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
145. น.ส. สุชัญญา ชันโลน โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
146. น.ส. สุภสัสรา ภู่สิทธิกุล บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
147. น.ส. สุภาพร อุงศิริ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
148. น.ส. เหมือนฟ้า เย็นเกต ุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
149. น.ส. อติกานต ์ ลือกิตินันท ์ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
150. น.ส. อนัญญา บ่อพลอย ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
151. น.ส. อภิชญา พุทธอวยพรชัย ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
152. น.ส. อภิญญา บัวพ่วง สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
153. นาย อภิภ ู จันทร์อ่อน บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 
154. น.ส. อภิษฐา บัวเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
155. น.ส. อรพรรณ ประทุมถิ่น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
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156. นาย อรรถพล แซ่ตั้ง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
157. น.ส. อรษา เอ้สมนึก รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
158. น.ส. อัจจิมา พนอนุอุดมสุข รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
159. น.ส. อันดามัน อุ๋ยวงษ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
160. น.ส. อิสรีย ์ ยอดไสว สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี

00809000302  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กรุณพร พึ่งโพธิ์ทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
2. นาย กันตภณ กองศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
3. น.ส. เกวลิน สินเช้ง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
4. นาย โกมินทร ์ ปะวันเตา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
5. นาย จักรรัตน ์ ทับแว่ว สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
6. น.ส. จารุวรรณ ฮวบศรีพันธุ ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
7. น.ส. ชนมณ ี สวัสด ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
8. น.ส. ชนัญดา สอาดไพร สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
9. นาย ชัยยะ สกุลเต็ม นักบุญเปโตร นครปฐม 
10. น.ส. โชติกา หล าริ้วรัตนา วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
11. น.ส. ญาณิศา วงศ์บางโพ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
12. น.ส. ณัชชา เจนรุ่งโรจน์สกลุ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
13. น.ส. ณัฐกานต ์ คงโต นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
14. น.ส. ณัฐณิชา สีแดง หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
15. น.ส. เณศรา ถีระพงศ์ เซนต์หลุยส ์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
16. นาย ถิรวิทย์ ยุวลักษณะกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
17. น.ส. ธนภร พลชัยประสิทธ์ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
18. นาย ธนภัทร ขวัญพันธ์งาม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
19. น.ส. ธนัชชา บุญวรรณ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
20. นาย ธนากร แข็งเขตการณ ์ บ้านไร่วิทยา อุทัยธาน ี
21. นาย ธนาทร ใหม่เอี่ยม ระยองวิทยาคม ระยอง 
22. น.ส. ธัชชมนต์ ขจรชัยทัต สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
23. น.ส. ธีรนุช วิไลพรหม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

24. น.ส. นพณัฐ สินลักษณทิพย ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
25. น.ส. นรมน แก้วใส หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
26. น.ส. นันทิตา เย็นจิต อรัญประเทศ สระแก้ว 
27. นาย นินนาท คิ้วงาม นักบุญเปโตร นครปฐม 
28. นาย นิภัทร ์ ใจซื่อ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
29. น.ส. นิราภร บัวศร ี สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
30. น.ส. นุชนาฎ แซ่โง้ว สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
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31. น.ส. เนตรนภา ดอกไม้เทศ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
32. นาย ปฏิภาณ นาคสิงห ์ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
33. น.ส. ปาลิดา ไชยานนท์ เทพศิรินทร ์นนทบุรี นนทบุรี 
34. น.ส. ปิยฉัตร เกิดศร ี พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา ฉะเชิงเทรา 
35. น.ส. พนัชกร จิตต์อารยี์เทพ เซนต์หลุยส ์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
36. นาย พลังวัชร์ ยงประยูร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
37. น.ส. พันธิตรา ผาติกรวงษ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
38. น.ส. พิตรานันท ์ เงินฉาย ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
39. น.ส. พีรวรรณ พิมพ์พา ราชินีบูรณะ นครปฐม 
40. น.ส. แพรวรุ่ง อ่างทอง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
41. น.ส. ภณิตา แสงประดบั สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
42. น.ส. ภัคมณฑน ์ เจริญกจิโชติภัทร ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

43. น.ส. ภัทราพร เอกพล สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
44. นาย ภานุพงศ์ ผาตินุวัต ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
45. น.ส. มัลลิกา บุราคร วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
46. น.ส. รวิสรา โฉมทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
47. น.ส. รัญชิดา สังคหะพงศ ์ เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
48. นาย รัตนสิน งามสมถ้อย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
49. น.ส. ลดาวลัย ์ ปั้นอุ่น พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
50. น.ส. วริศรา สวัสดิห์ิรัญกจิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
51. น.ส. วริสรา สุขสายณัห ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
52. น.ส. วันวิสา ธราธรอนันต ์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
53. น.ส. วิภาทิพย์ กิจเจรญิอนันต ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
54. น.ส. ศศิณา บางม่วงงาม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
55. นาย ศิวดล ฉาบสูงเนิน ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

56. น.ส. ศุภัชฌา สุริโย พระนารายณ ์ ลพบุร ี
57. นาย สมมนสั ประทุมทอง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
58. น.ส. สริศรา ฉิมขาว ราชินีบูรณะ นครปฐม 
59. นาย สหัสวรรษ กัลยาวัสถ ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
60. น.ส. สุชญา ไชยศร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
61. น.ส. สุภนิช กองสิน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
62. น.ส. หัทยา จินถาวร ศรียาภยั ชุมพร 
63. น.ส. เหมือนฟ้า เย็นเกต ุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
64. น.ส. อติกานต ์ ลือกิตินันท ์ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
65. น.ส. อรพรรณ ประทุมถิ่น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
66. น.ส. อรพรรณ แสงรัก สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 



- 69 - 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

67. นาย อลงกรณ ์ ศรีทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
68. น.ส. ไอรดา กิ่งทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์

00809000102  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กชกร วณิชวรกาญจน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  
[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 

นครปฐม 

2. นาย กฤติพงศ์ สินล้น พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
3. นาย กัญจน ์ ผานิชชัย วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
4. นาย กันตภณ กองศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
5. น.ส. กุลธิดา ถิ่นทวี พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
6. น.ส. เกวลิน ช่ืนแสง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
7. น.ส. ชณิพัชข ์ แสงโชต ิ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
8. น.ส. ชนากานต์ ศรีอรณุ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
9. น.ส. ชไมพร หมอทอง นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
10. นาย ชิติพัทธ ์ ผาสิน เซนต์หลุยส ์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
11. น.ส. ชุติกาญจน ์ ออมสมสวย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
12. น.ส. ชุติกาญจน ์ ตะพังพินิจการ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
13. นาย ไชยวัฒน์ จีนนะร ี สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
14. น.ส. ณัชฐณิชา ชูสนุก พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
15. น.ส. ณัฐกาญจน ์ วัฒนาทองกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
16. นาย ณัฐภาคย ์ หุตะเจริญ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

17. น.ส. ณัฐรัตวด ี เลิศจริเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
18. น.ส. ณัฐรณิีย ์ จริงจิตร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
19. นาย ณัฐวุฒิ อารีย์สมบูรณ ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
20. นาย ณัธพล ยุทธการ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
21. น.ส. ณิชกานต ์ ม่วงนา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
22. นาย ธนกร ชมมิ่งมณ ี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
23. น.ส. ธัญชนก พุทธนิมนต์ เซนต์หลุยส ์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
24. นาย นนทกานต ์ โพธิ์ศร ี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
25. นาย นพรุจ ธีรานุรักษ ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
26. น.ส. นฤพร สุขสว่าง ระยองวิทยาคม ระยอง 
27. นาย นวพรรษ สินธนไพบูลย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
28. นาย นิธิพล เฮงวิวัฒนชัย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
29. นาย ปฐวี กุยยาวัฒนานนท์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
30. น.ส. ปิ่นเพชร์ ธูปทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
31. นาย ปิยพนธ ์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 
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32. นาย ปุณณวัฒน ์ กอบบุญ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
33. น.ส. เปมิกา สุขสมบตั ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
34. นาย พศวัต บัวน่วม เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
35. น.ส. พัชรนันท ์ เจนกิจณรงค ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
36. น.ส. เพชรรัตน ์ สุวรรณชัย พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
37. น.ส. ภัณฑริา ปานเจรญิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
38. น.ส. มธุรดา ใจสุทธ ิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
39. น.ส. เมธาพร สัจจะเวทะ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
40. นาย รฐนนท์ เฉยบรรดิษฐ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
41. น.ส. ศิญารตัน ์ พนิตจินดาศักดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
42. นาย สิรภมู ิ นาคทับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
43. นาย สิริกร วาสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
44. น.ส. สุพิชญา พึ่งอวยผล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
45. น.ส. สุภนิช กองสิน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
46. นาย แสตมป ์ สมคะเณย ์ บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
47. น.ส. หนึ่งรดา สุขอนันต ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

48. นาย อรรถพล แซ่ตั้ง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
49. น.ส. อรุณลักษณ ์ เยาว์ธาน ี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี

00809000502  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกพร บางบ่อ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
2. น.ส. กนกพรรณ อภิรัฐประชา ธัญรัตน ์ ปทุมธาน ี
3. น.ส. กมลชนก ภัทรวงษ์วิเศษ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
4. นาย กฤติน เพ็งวงศ์ษา พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
5. นาย กฤษฎา หงษ์ทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
6. น.ส. กัลยา สบายจติร ์ เขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว 
7. น.ส. กานต์ธิดา บูรณพานิช สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
8. นาย กิตติพิชญ ์ ชินตาปัญญากลุ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
9. น.ส. กีระติกา เพิ่มสิน กศน. อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 
10. น.ส. เกวลิน ปิ่นแก้ว กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
11. นาย เกียรตภิูม ิ นิลประเสริฐ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
12. น.ส. จาฏุพัจน์ ทองบ่อ พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
13. น.ส. จารุวรรณ ฮวบศรีพันธุ ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
14. น.ส. จิณณพตั พุ่มเงิน สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
15. น.ส. จุฑามาศ ทิพย์สัจจะธรรม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
16. น.ส. ชญาณ ี เพียรเลิศมสีุข สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
17. น.ส. ชนากานต์ ณ บางช้าง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
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18. น.ส. ชนานันท ์ ชูพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
19. น.ส. ชนาเนตร ลิ้มเรืองอนันต์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
20. น.ส. ชนิกานต์ จันธิมา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
21. น.ส. ชยิสรา เดชาพลัง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
22. นาย ชอบธรรม บุญอิ่ม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
23. น.ส. ชุติกาญจน ์ ตะพังพินิจการ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
24. นาย ไชยวัฒน์ จีนนะร ี สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
25. น.ส. ฐานิกา วงษ์นาค ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
26. น.ส. ณภาภรณ ์ เต็มภักด ี มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี
27. น.ส. ณัชชา เจนรุ่งโรจน์สกลุ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
28. น.ส. ณัชชา นิลรัตน ์ มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
29. น.ส. ณัฐกานต ์ ศิริพรโณ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
30. นาย ณัฐดนัย ภิรมยภ์ู ่ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
31. นาย ณัฐพงษ ์ เกตุพุก วินิตศึกษา ลพบุร ี
32. นาย ณัฐภาคย ์ หุตะเจริญ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

33. น.ส. ณัฐรัตวด ี เลิศจริเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
34. น.ส. ณัฐวด ี คงดี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
35. นาย ดอม ลิ้มอุดมพร ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
36. นาย ตรึงตระกานต ์ ทองมา ศรียาภยั ชุมพร 
37. นาย ถิรวิทย์ ยุวลักษณะกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
38. นาย ธนวินท์ ขยันหา สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
39. นาย ธนา ภาวนาธรรมสุข รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
40. น.ส. ธมนวรรณ อินทรีย์ ดาราสมุทร ชลบุร ี
41. นาย ธัชพล ตู้แก้ว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
42. นาย ธีรทัต สริรักษ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
43. นาย ธีรศักดิ ์ นิยมญาต ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
44. นาย นวพล ลลิตกมลนันทน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
45. นาย นวรัตน ์ มหามนตร ี สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
46. น.ส. นัทธมน วานิกร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
47. น.ส. เนตรณพิศ คงเย็น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
48. น.ส. บัวชมภู พรมม ี พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา ฉะเชิงเทรา 
49. น.ส. ปณาล ี จันทมาศ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
50. นาย ปิยพนธ ์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

51. น.ส. เปมิกา รักษาพล พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
52. น.ส. พรนภัส เปลรินทร ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
53. นาย พศกร ทับทิมทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
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54. น.ส. พิชชาพร ชนะเลิศ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
55. นาย พิชวัชร ลัคนาธิต ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
56. นาย พีรพัฒน ์ ชินวัฒนา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
57. น.ส. เพชรประกาย บุญเนตร บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
58. น.ส. ภาฏิญา ทิมอรรถ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุ ี กาญจนบุร ี
59. น.ส. ภาวิน ี วิชานงค์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
60. นาย ภูมินทร ์ ฤกษ์วิรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
61. น.ส. มุฑิตา กิ่มเทิ้ง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
62. น.ส. เมธา บุญรอด เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
63. นาย รพีพล ศรีพุมมา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
64. น.ส. รุ้งรดา รุจิวรเมธ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
65. นาย วชิรวิทย ์ ว่องไวพัฒนา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
66. นาย วีรวุฒ ิ นนทลักษณ ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
67. นาย วุฒิชัย พัดมงคล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
68. น.ส. ศรินยา ศรีคง สวีวิทยา ชุมพร 
69. น.ส. ศศิภากร สมนิยาม สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
70. นาย ศักดิ์นฤน รัตนาไพบลูย ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
71. น.ส. ศิญารตัน ์ พนิตจินดาศักดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
72. น.ส. ศิริพร พิน าค า ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
73. น.ส. สุขุมาพร พลายภมู ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
74. น.ส. สุธาลิน ี ฮัสซัน ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
75. น.ส. สุพิชาณัฐ พันธุ์เดิมวงษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
76. น.ส. สุวิมล อนันต์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
77. นาย โสภณ สุขสมบรูณ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
78. นาย อนุรักษ ์ ว่องพานิช รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
79. น.ส. อภัสรา สระทองหน หนองรีประชานิมติ กาญจนบุร ี
80. นาย อภิภ ู จันทร์อ่อน บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 
81. น.ส. อัจจิมา พนอนุอุดมสุข รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
82. น.ส. อาริยา ป้อมแก้ว กศน. อ าเภอธัญบุร ี ปทุมธาน ี
83. น.ส. อิชยา โพธิ์ภู ่ ท่าเรือ นิตยานุกลู พระนครศรีอยุธยา 
84. น.ส. อิษฎา สุบุญสันต ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 

00809000602  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กชกร วณิชวรกาญจน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  
[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 

นครปฐม 

2. น.ส. กนกวรรณ ประสารศร ี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 
3. น.ส. กมลทิพย ์ เศียรทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
4. นาย กฤติน เพ็งวงศ์ษา พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
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5. นาย กฤษฎา หงษ์ทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
6. นาย กันตภณ กองศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
7. นาย กิจสภณ พงษ์เถื่อน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
8. นาย กิตติพิชญ ์ ชินตาปัญญากลุ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
9. นาย เกษมศักย ์ ปาสาเน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
10. น.ส. จณิตสตา คณา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
11. น.ส. จารุวรรณ กันณะ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
12. นาย จิราย ุ เกตุโกศล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
13. น.ส. ฉัตรสดุา ทองบุญเหลือ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
14. น.ส. ชฎาพร สิงห์เล็ก ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
15. นาย ชวนันท์ เอี่ยมสะอาด ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
16. นาย ชาน ุ สุภาภรณ ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
17. นาย ฐิติวัชร์ บุตรดสีวภัทร ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
18. นาย ณภัทร ศรประชุม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
19. น.ส. ณภาภรณ ์ เต็มภักด ี มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี
20. นาย ณัฐดนัย ภิรมยภ์ู ่ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
21. นาย ณัฐดนัย ยุทธวิชัย มัธยมวัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุร ี
22. นาย ณัฐพงษ ์ เกตุพุก วินิตศึกษา ลพบุร ี
23. น.ส. ณัฐมน วันทัศน์ เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
24. น.ส. ณัฐวด ี คงดี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
25. น.ส. ณัฐวิภา ศรีสุวรรณ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
26. นาย ตรัย อาวุโสสกลุ มหิดลวิทยานุสรณ ์ นครปฐม 
27. นาย ทนงศักดิ์ กองแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
28. นาย ทวีสิน จิตชัยภูม ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
29. นาย ธนวัฒน์ ธรรมวงค ์ หนองรีประชานิมติ กาญจนบุร ี
30. นาย ธนวัฒน์ นิสภเรืองยศ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
31. นาย ธนวินท์ ขยันหา สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
32. นาย ธนากร ดอนแก้ว เมืองพัทยา (มัธยมสาธติพัทยา) ชลบุร ี
33. นาย ธัชพล ตู้แก้ว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
34. นาย ธีรทัต สริรักษ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
35. น.ส. นงลักษณ ์ ศรีสมชัย บางบัวทอง นนทบุรี 
36. นาย นนทกานต ์ โพธิ์ศร ี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
37. น.ส. นภาพร ชมภูนุช วัดป่าประดู ่ ระยอง 
38. นาย นลธวัช ลายไม ้ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
39. นาย นวพรรษ สินธนไพบูลย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
40. นาย นวรัตน ์ มหามนตร ี สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
41. น.ส. บุษยามาศ สมบูรณ ์ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
42. นาย ปฏิภาณ นาคสิงห ์ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
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43. นาย ปฐวี กุยยาวัฒนานนท์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
44. นาย ปพนธนัย เกิดม ี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
45. นาย ปรเมษฐ ์ กิ่งทอง สุคนธีรวิทย ์[เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
46. นาย ปัณณธร อุ่นอ่อน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
47. น.ส. ปาณิสรา โคตรภักด ี ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
48. นาย ปิยชัย โชคชัยเสร ี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
49. นาย ปิยพนธ ์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

50. น.ส. ฝนหลวง นรมั่ง รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
51. นาย พงษ์พร จ่ายยัง หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
52. น.ส. พรปวีณ ์ ทองชาติ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
53. นาย พศกร ทับทิมทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
54. นาย พศวัต บัวน่วม เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
55. น.ส. พัชราภรณ ์ เม่นมงกุฎ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
56. นาย พีรณัฐ ยุรศักดิ์พงศ ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
57. นาย พีรวุฒิ เกิดสมยา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
58. น.ส. ภัควด ี ศราภัยวานิช จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เพชรบุร ี
59. นาย ภัฎสร์ชนน ศรีรักษา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
60. นาย ภานุพงศ์ ผาตินุวัต ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
61. น.ส. ภาวิณีย ์ คุ้มพุฒิพงศ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
62. นาย ภูมินทร ์ ฤกษ์วิรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
63. นาย ภูริช ถิระวัฒนพิเชฐ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
64. นาย ภูริวัฒน ์ สงวนผิว อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
65. น.ส. เมธาพร สัจจะเวทะ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
66. น.ส. เมธิตา ฉิมอ่วม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
67. นาย รฐนนท์ เฉยบรรดิษฐ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
68. นาย รพีพล ศรีพุมมา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
69. นาย วชิรวิทย ์ ว่องไวพัฒนา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
70. นาย วรภัทร รื่นเลิศ วินิตศึกษา ลพบุร ี
71. น.ส. วาสนา ด้วงภิรมย ์ อันนาลัย สมุทรสาคร 
72. นาย วีรไทย จงม ี ศรียาภยั ชุมพร 
73. นาย วุฒิชัย พัดมงคล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
74. น.ส. เวทิกา ทนุหนองโพธิ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
75. นาย ศิววิษฐ์ พระเมืองคง ระยองวิทยาคม ระยอง 
76. นาย ศุภณัฐ วิชชาตานนท์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
77. นาย สมมนสั ประทุมทอง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
78. นาย สิรภมู ิ นาคทับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
79. นาย สิรวิชญ ์ สุขในศิลป ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
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80. น.ส. สุธาลิน ี ฮัสซัน ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
81. นาย โสภณ สุขสมบรูณ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
82. น.ส. อภิญญา ไวยภาษ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
83. นาย อภิภ ู จันทร์อ่อน บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 
84. น.ส. อมรรัตน ์ เพชรหนัก กศน. อ าเภอทุ่งตะโก ชุมพร 
85. น.ส. อัจจิมา พนอนุอุดมสุข รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
86. นาย อัฐกร จิรัฐติกร หอวัง ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
87. น.ส. อิษฎา สุบุญสันต ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 

00809000702  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กชกร วณิชวรกาญจน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  
[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 

นครปฐม 

2. น.ส. กมลรตัน ์ แย้มแก้ว สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
3. นาย กฤตภพ ธีรปิติกุล ระยองวิทยาคม ระยอง 
4. น.ส. กัญญาพัชร สุดพิมศร ี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
5. นาย กันตภณ กองศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
6. น.ส. เกวลิน ช่ืนแสง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
7. น.ส. จิณณพตั พุ่มเงิน สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
8. นาย ฉัฐพิศุทธ์ิ พรหทสถาพร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
9. น.ส. ชนากานต์ ศรีอรณุ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
10. นาย ชัยยะ สกุลเต็ม นักบุญเปโตร นครปฐม 
11. นาย ชาน ุ สุภาภรณ ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
12. นาย ฐิติวุฑฒ ิ เเค้มวงค ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
13. น.ส. ณพิชญ ์ ลีลาธนาพิพัฒน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
14. น.ส. ณัฏธิดา จันทวาท กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
15. น.ส. ณัฐกาญจน ์ วัฒนาทองกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
16. น.ส. ณัฐพร อาภาศรีทองสกลุ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
17. นาย ณัฐภาคย ์ หุตะเจริญ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

18. น.ส. ณัฐรณิีย ์ จริงจิตร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
19. นาย ณัธพล ยุทธการ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
20. นาย ตรัย อาวุโสสกลุ มหิดลวิทยานุสรณ ์ นครปฐม 
21. นาย ธนกร ชมมิ่งมณ ี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
22. นาย นนทพัทธ์ โชติกเดชาณรงค ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
23. นาย นพรุจ ธีรานุรักษ ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
24. นาย นรินทร์ธร ศรีวรรณ นักบุญเปโตร นครปฐม 
25. น.ส. นฤพร สุขสว่าง ระยองวิทยาคม ระยอง 
26. น.ส. ปณาล ี จันทมาศ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
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27. นาย ปัณณธร อุ่นอ่อน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
28. น.ส. ปิ่นเพชร์ ธูปทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
29. น.ส. พรปวีณ ์ ทองชาติ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
30. น.ส. พัชรนันท ์ เจนกิจณรงค ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
31. น.ส. พิชชาพร ชนะเลิศ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
32. น.ส. พิมพ์มาดา ขจิตด าเกิง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
33. น.ส. พิยดา ชมชื่น กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
34. น.ส. เพชรรัตน ์ สุวรรณชัย พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
35. น.ส. ภัทรา จันทรวิจิตร สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
36. น.ส. เมธาพร สัจจะเวทะ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
37. น.ส. รมิดา อรุณแสงศลิป ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
38. นาย รัฐวัชร์ เข็มเพ็ชรธนโชต ิ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
39. น.ส. วาสิตา อินทนาศักดิ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
40. น.ส. วิชยาภรณ ์ เหลืองอ่อน สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
41. น.ส. ศุภารตัน ์ แสงสุริยา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
42. นาย สุวิจักขณ ์ ตันทางกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี ลพบุร ี
43. นาย อรรถพล แซ่ตั้ง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
44. น.ส. อรอุมา ขนิษฐบุตร นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
45. น.ส. อาทิมา เงินทอง ระยองวิทยาคม ระยอง 

00809001102  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กนกพล ทิพย์กรรณ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
2. น.ส. กนกวรรณ อินทยารัตน ์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
3. น.ส. กมลทิพย ์ เศียรทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
4. น.ส. กมลวรรณ สุมาวัน สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
5. น.ส. กรกนก กันทา คงทองวิทยา นครปฐม 
6. นาย กรวรรษ พวงแก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
7. นาย กรันต ์ พรวุฒิพงศ์ ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 
8. นาย กฤตพัฒน์ ปานสมบตั ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
9. นาย กฤติคุณ ตันเต็มทรัพย ์ บางแพปฐมพิทยา ราชบุร ี
10. นาย กฤติพัฒน์ สินสุขภณัฑ ์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
11. นาย กฤษรินทร์ จ าวัน ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
12. น.ส. กิตติญา แก้วสอาด กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
13. นาย กิตติพิชญ ์ ชินตาปัญญากลุ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
14. น.ส. กีระติกา เพิ่มสิน กศน. อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 
15. นาย เกษมศักย ์ ปาสาเน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
16. นาย คณาวุฒิ จันทร์เรือง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
17. นาย คริสโตเฟอร ์ เอ็มปาปา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
18. นาย คุณานนต ์ เรือนเหล็ก สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 



- 77 - 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

19. น.ส. จณิตสตา คณา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
20. นาย จตุรพัฒน ์ มุมาน พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
21. นาย จักริน ประทีปคีร ี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
22. นาย จิรวัฒน์ บุญครอง บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุร ี
23. น.ส. จิรัชยา จิรตระการพิทักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
24. นาย ชนกานต์ สุขสะบาย สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
25. นาย ชยพล คชวงษ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
26. นาย ชยาพัฒน ์ หนูสลุง เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
27. น.ส. ชลิตา อ่อนสนิท สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
28. นาย ชอบธรรม บุญอิ่ม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
29. นาย ชิษณุชา สุวรรณ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

30. น.ส. ชุติกาญจน ์ กุศลเอี่ยม จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
31. น.ส. ญาดา ศรัณยคุปต ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
32. น.ส. ฐานิกา วงษ์นาค ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
33. นาย ฐิติภาคย ์ สดชื่น ศรียาภยั ชุมพร 
34. น.ส. ณพิชญ ์ ลีลาธนาพิพัฒน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
35. นาย ณัฐกฤษ เนินคีร ี ระยองวิทยาคม ระยอง 
36. นาย ณัฐกิตต ์ วงษ์แก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
37. นาย ณัฐกิตติ ์ ขรรค์ชัยศักดิ ์ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 
38. น.ส. ณัฐชยา เมรินทร ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
39. น.ส. ณัฐชา ลายมุก สกลวิทยา นครปฐม 
40. นาย ณัฐพงษ ์ เกตุพุก วินิตศึกษา ลพบุร ี
41. นาย ณัฐพล พูลเผือก ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
42. นาย ณัฐวุฒิ อารีย์สมบูรณ ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
43. น.ส. ณิชากร อ่อนเทศ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
44. นาย ตรัย อาวุโสสกลุ มหิดลวิทยานุสรณ ์ นครปฐม 
45. น.ส. เตชินี ภิรมย์นก สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
46. นาย ทยากร อุดมธีรทัต เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา 
47. นาย ทวีสิน จิตชัยภูม ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
48. นาย ธนกร แตงสุข ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
49. นาย ธนกร เหมวิรัชชัย อินทร์บุร ี สิงห์บุร ี
50. นาย ธนบดี วิศวบ ารุงชัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
51. นาย ธนภูม ิ สุทธิพลสมบูรณ ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
52. นาย ธนวัฒน์ โพธิ์ช่ืน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
53. นาย ธนา ภาวนาธรรมสุข รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
54. นาย ธนาดล กระต่าย สมเด็จพระปยิมหาราชรมณียเขต กาญจนบุร ี
55. นาย ธนิสร ตาดเดิม บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
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56. นาย ธฤต โรจนาธิโมกข ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
57. นาย ธวัชชัย ทองเต็ม วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
58. น.ส. ธัญยธรณ ์ อรัญชัยพรสริ ิ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
59. นาย ธีรพงษ ์ ทัศนัย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
60. นาย ธีรพงษ ์ เจริญพัฒน์ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
61. นาย ธีรศักดิ ์ นิยมญาต ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
62. นาย นนทกานต ์ โพธิ์ศร ี กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
63. นาย นวพล ลลิตกมลนันทน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
64. นาย นันทพงศ์ สมสุขหวัง เบญจมานสุรณ ์จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
65. นาย นาวิน กรดเครือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
66. นาย นิภัทร ์ ใจซื่อ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
67. นาย บุรินทร ์ เถื่อนถ้ าแก้ว สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
68. น.ส. บุษกร การสมชิต อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
69. น.ส. เบญญาภา คงกระจ่าง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
70. นาย ปฏิภาณ นาคสิงห ์ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
71. นาย ปฏิวัต ิ ศรีแสง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
72. นาย ปฐวี กุยยาวัฒนานนท์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
73. นาย ปองคุณ กุลสุรินทร ์ สระแก้ว สระแก้ว 
74. นาย ปัณณธร อุ่นอ่อน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
75. นาย ปิยชัย โชคชัยเสร ี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
76. นาย พขร อุไรงาม อ่างศิลาพิทยาคม [ชลราษฎรอ ารุง 2] ชลบุร ี
77. น.ส. พรนภัส ฤดีรัชต ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
78. น.ส. พรศิร ิ พงษ์บริบูรณ ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
79. นาย พศกร ทับทิมทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
80. นาย พศวัต บัวน่วม เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
81. น.ส. พัชชามาส พระนอ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
82. น.ส. พิชชาพร ชนะเลิศ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
83. นาย พิชวัชร ลัคนาธิต ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
84. นาย พิพัฒน์ เสลาหลัก รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
85. นาย พีรวัฒน ์ โพธิ์สินสมวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
86. นาย พีระพัฒน์ จีนหล ี สุคนธีรวิทย ์[เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
87. นาย ภคพงศ ์ เจริญพิบยู ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
88. น.ส. ภลิน ี ทรัพย์สมบตั ิ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
89. นาย ภัฎสร์ชนน ศรีรักษา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
90. นาย ภัทรศักดิ ์ ผอบแก้ว สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
91. น.ส. ภัทราภรณ ์ เปียสระศร ี หนองรีประชานิมติ กาญจนบุร ี
92. นาย ภาสวิชญ ์ เสียงประเสริฐ ระยองวิทยาคม ระยอง 
93. นาย ภูฟ้า จันทนยิ่งยง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
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94. นาย ภูมินทร ์ ฤกษ์วิรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
95. นาย ภูริทัต เเซ่ตัน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
96. นาย ภูริวัฒน ์ สงวนผิว อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
97. นาย ภูวสิษฐ์ โพบาย สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
98. นาย ภูวิศ ตาต ุ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
99. นาย มงคลกิตติ ์ จิรโรจน์บวรภคั สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
100. น.ส. มณีรตัน ์ ตั้งขยัน สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
101. น.ส. มนัสญา ลิ้มบริบรูณ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
102. น.ส. มอญ ไม่ทราบนามสกลุ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
103. นาย รณกร มโนธรรมภัทร ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
104. นาย รติภพ ระมณ ี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
105. นาย ราชรัฐ แสงลา บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
106. น.ส. ลภสัรดา เตชะคง โรงเรียนอักษรพัทยา ชลบุร ี
107. นาย วงศกร จงสมจิตต ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
108. น.ส. วนิสา สังข์เอียด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
109. น.ส. วรรษวรรณ อิงนิ่ม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
110. น.ส. วรลักษณ ์ ภาคอัต จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
111. นาย วรวรรธน ์ พิทักษ์ไอศูรย ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
112. น.ส. วราภรณ ์ ชมมอญ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
113. นาย วรินทร ์ วงษ์มณีเทศ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
114. นาย วสวัตติ ์ ห่วงวิไล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
115. นาย วสุ บ่างสุวรรณ ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
116. น.ส. วันวิสา คงเหมาะ อรุณวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
117. น.ส. วัลย์นิสา อินเป้ง เทศบาลเมืองอ้อมน้อย สมุทรสาคร 
118. นาย วิทวัส คล้ายโพธ์ิทอง บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุร ี
119. นาย วิศิษฏ์ ค าสว่าง ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
120. น.ส. วิสาข์ โกษะโยธิน ปากเกร็ด นนทบุรี 
121. นาย วีรพล ศรีอวยพรชัย ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
122. นาย วีระยุทธ กระแหน ่ บ้านไร่วิทยา อุทัยธาน ี
123. นาย ศรัณญ ์ ด าเนินภณัฑ ์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
124. นาย ศรัณย ์ ชุ่มเย็น กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
125. นาย ศักดิ์นฤน รัตนาไพบลูย ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
126. นาย ศิรชัช อ่ าหนองโพ สุคนธีรวิทย ์[เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
127. นาย ศุภกานต ์ สาระเกษตริน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
128. น.ส. ศุภรา วงศชัยสิน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
129. นาย สรวิศ ลิขิตธรรมสาร ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
130. นาย สรสิช วีระวิโรจน ์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
131. น.ส. สรลัชนา มั่นคง ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
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132. นาย สหรัช แสงใส สกลวิทยา นครปฐม 
133. น.ส. สิริยาภรณ ์ สาลีวสัศอาภรณ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
134. น.ส. สิริรตัน ์ บุญช ู สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี
135. น.ส. สุทธิดา ดวงภุมเรศ ชัยเกษมวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
136. น.ส. สุธาสิน ี โต๊ะจี ๊ สวนศรีวิทยา ชุมพร 
137. น.ส. สุพาณ ี ยงกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม 
138. น.ส. สุภาวณ ี เจริญพร รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
139. น.ส. สุภาวิตา เทียนทอง บ้านปล่องเหลีย่ม สมุทรสาคร 
140. นาย สุรพันธ ์ บู่สามสาย บวรธนวิทย ์ นครปฐม 
141. นาย สุรศักดิ ์ หวนสันเทียะ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
142. นาย สุวิจักขณ ์ สายเอก บ้านลาดวิทยา เพชรบุร ี
143. น.ส. สุวิชญา บุณยรตัพันธ์ุ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
144. นาย อธิวัฒน ์ ธรรมมา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
145. นาย อนุรักษ ์ บุญธรรม ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร 
146. น.ส. อรพรรณ ประทุมถิ่น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
147. น.ส. อรยาณ ี กาญจนรังสรรค ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เพชรบุร ี
148. น.ส. อรวรา ค าเสียงใส สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
149. นาย อริยะ พานิชยธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
150. น.ส. อลิชา วรารักษ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
151. น.ส. อะยูม ิ อินูอ ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
152. นาย อัจฉริยะ ไผส่อาด วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
153. นาย อัฐกร จิรัฐติกร หอวัง ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
154. น.ส. อาริยา ป้อมแก้ว กศน. อ าเภอธัญบุร ี ปทุมธาน ี
155. น.ส. อิชยา โพธิ์ภู ่ ท่าเรือ นิตยานุกลู พระนครศรีอยุธยา 
156. น.ส. อุไรรตัน ์ บุญเรืองยศศริ ิ คงทองวิทยา นครปฐม 
157. นาย เอกพงษ ์ นะวะมะโรจน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี

00809000802  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กัญญาภัทร แช่มเจริญพร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

นครปฐม 

2. น.ส. กัญญาวีร ์ เกตุแก้ว สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
3. น.ส. กัลยา สบายจติร ์ เขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว 
4. น.ส. กานต์ธิดา บูรณพานิช สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
5. นาย กิตติพิชญ ์ ชินตาปัญญากลุ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
6. น.ส. เกศิน ี นวมมณรีัตน ์ อรัญประเทศ สระแก้ว 
7. นาย จักรพันธ์ ด าเนินภณัฑ ์ สุคนธีรวิทย ์[เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
8. น.ส. จาฏุพัจน์ ทองบ่อ พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
9. นาย จิรเดช อุณหะ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

10. น.ส. จิรัชยา จิรตระการพิทักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
11. น.ส. จุฑามาศ ทิพย์สัจจะธรรม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
12. นาย ชญานนท ์ ดอนเมือง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
13. น.ส. ชณิพัชข ์ แสงโชต ิ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
14. น.ส. ชนากานต์ ศรีอรณุ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
15. น.ส. ชนาเนตร ลิ้มเรืองอนันต์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
16. น.ส. ซานานีร บัวงาม ศรีราชา ชลบุร ี
17. น.ส. ฐานิกา วงษ์นาค ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
18. น.ส. ณัฐณิชา สิงห์พิทักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
19. นาย ณัฐดนัย ภิรมยภ์ู ่ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
20. น.ส. ณัฐพร อาภาศรีทองสกลุ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
21. น.ส. ณัฐวด ี คงดี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
22. นาย ดอม ลิ้มอุดมพร ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
23. นาย ธนกฤต วุฒาพาณิชย ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

24. น.ส. ธนภรณ ์ พูลสวัสดิ ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
25. น.ส. ธนภรณ ์ จันทนะ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
26. นาย ธนวินท์ ขยันหา สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
27. น.ส. ธมนวรรณ อินทรีย์ ดาราสมุทร ชลบุร ี
28. นาย ธัชพล ตู้แก้ว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
29. น.ส. ธัญวรัตน ์ ซิ้มสมบรูณ ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
30. นาย ธัสมา เครือวัลย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
31. นาย ธีรทัต สริรักษ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
32. นาย ธีรภัทร ์ สีพรหม บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
33. นาย นลธวัช ลายไม ้ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
34. นาย นวรัตน ์ มหามนตร ี สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
35. น.ส. เนตรณพิศ คงเย็น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
36. น.ส. บุษยามาศ สมบูรณ ์ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
37. น.ส. ปาณิสรา ค าแพง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
38. นาย ปิยพนธ ์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

39. น.ส. ฝนหลวง นรมั่ง รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
40. น.ส. พรนภัส ฤดีรัชต ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
41. น.ส. พฤกษา สุดสงวน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
42. นาย พศกร ทับทิมทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
43. น.ส. พิชญาภา หาญวงศ ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
44. นาย พิชวัชร ลัคนาธิต ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
45. นาย พีรพัฒน ์ ชินวัฒนา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
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46. น.ส. ภัทรพร จิตรีงาม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
47. น.ส. ภัทรวด ี คงทอง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
48. น.ส. ภาฏิญา ทิมอรรถ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุ ี กาญจนบุร ี
49. นาย ภาสวิชญ ์ เสียงประเสริฐ ระยองวิทยาคม ระยอง 
50. นาย ภูมินทร ์ ฤกษ์วิรี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
51. น.ส. มณสัวีย ์ พงษ์อริยะทรัพย ์ นารีวิทยา ราชบุร ี
52. น.ส. เมธาพร สัจจะเวทะ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
53. นาย รพีพล ศรีพุมมา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
54. น.ส. รวิยาภา เอียงอ่ิม ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
55. น.ส. รุ้งรดา รุจิวรเมธ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
56. นาย วชิรวิทย ์ ว่องไวพัฒนา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
57. น.ส. วณิชยา ศิริไพฑรูย ์ เสาไห ้วิมลวิทยานุกูล สระบรุ ี
58. นาย วรภัทร รื่นเลิศ วินิตศึกษา ลพบุร ี
59. น.ส. วราภรณ ์ ชมมอญ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
60. นาย วสวัตติ ์ ห่วงวิไล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
61. นาย วีรไทย จงม ี ศรียาภยั ชุมพร 
62. นาย วุฒิชัย พัดมงคล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
63. นาย ศักดิ์นฤน รัตนาไพบลูย ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
64. น.ส. ศิริวรรณ พรมมา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
65. น.ส. ศุภานัน เมฆนามนิตย ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 
66. น.ส. ศุภารตัน ์ แสงสุริยา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
67. น.ส. สโรชา มณลีอย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
68. นาย สิรวีร ์ ทรัพย์ประสาน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
69. น.ส. สิริญา เนตรแสงศร ี เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
70. น.ส. สิริยากร เพียงดวงใจ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
71. น.ส. สุขุมาพร พลายภมู ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
72. นาย สุภวัฒน ์ ธรรมโชติกา บางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 พระนครศรีอยุธยา 
73. นาย โสภณ สุขสมบรูณ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
74. น.ส. อภัสรา สระทองหน หนองรีประชานิมติ กาญจนบุร ี
75. น.ส. อภิชญา ภักดีพิน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
76. น.ส. อภิญญา ไวยภาษ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
77. นาย อภิภ ู จันทร์อ่อน บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 
78. น.ส. อรยาณ ี กาญจนรังสรรค ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เพชรบุร ี
79. นาย อลงกรณ ์ ศรีทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
80. น.ส. อิชยา โพธิ์ภู ่ ท่าเรือ นิตยานุกลู พระนครศรีอยุธยา 
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00809001002  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ชนรดี ธงสุวรรณ ระยองวิทยาคม ระยอง 
2. นาย ชิติพัทธ ์ ผาสิน เซนต์หลุยส ์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
3. น.ส. ญาณิศา วงศ์บางโพ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
4. น.ส. ญาณิศา วงษ์เสมา อู่ทอง สุพรรณบุร ี
5. น.ส. ญาดา ศรัณยคุปต ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
6. นาย ณัฐดนัย ยุทธวิชัย มัธยมวัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุร ี
7. นาย ณัฐพงษ ์ เกตุพุก วินิตศึกษา ลพบุร ี
8. นาย ทยากร อุดมธีรทัต เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา 
9. นาย ธนเดช ภูศร ี ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
10. นาย ธัชพล ตู้แก้ว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
11. น.ส. ธีราพร ทาบล มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
12. นาย นวรัตน ์ มหามนตร ี สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
13. นาย ปุณณวัฒน ์ กอบบุญ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
14. น.ส. เปมิกา สุขสมบตั ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
15. นาย พีรพล พัฒนเรืองกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
16. น.ส. โยษิตา ภากิจณเวกรณ ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
17. น.ส. วิกาดา นรจีน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี นนทบุรี 
18. น.ส. วิลาสิน ี ผ่องแผ้ว สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
19. น.ส. ศศิภากร สมนิยาม สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
20. นาย ศุภกานต ์ สาระเกษตริน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
21. น.ส. สราล ี กิจบุญชู สุคนธีรวิทย ์[เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
22. นาย สุรพันธ ์ บู่สามสาย บวรธนวิทย ์ นครปฐม 
23. น.ส. อธิยา มุตฟัก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
24. น.ส. อภิษฐา สมประสงค ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
25. นาย อรรถพล แซ่ตั้ง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
26. น.ส. อรุณลักษณ ์ เยาว์ธาน ี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
27. น.ส. อิชยา โพธิ์ภู ่ ท่าเรือ นิตยานุกลู พระนครศรีอยุธยา 

00809001202  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. จิรัชยา จิรตระการพิทักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
2. น.ส. ชฎาพร สิงห์เล็ก ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
3. นาย ณัฐวุฒิ อารีย์สมบูรณ ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
4. นาย ปุณณวัฒน ์ กอบบุญ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
5. น.ส. เฟื่องแก้ว วิญญูตระกูล ศรียาภยั ชุมพร 
6. น.ส. วิยดารัตน ์ ดุลยลักษณานนท์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
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00809001302  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กมลทิพย ์ เศียรทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
2. นาย กฤษฎา หงษ์ทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
3. น.ส. กัญญาภคั คอนหงาย หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
4. น.ส. จุฬาลักษณ ์ จันทร์เค วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
5. น.ส. ชนนิกานต์ ลัดดากลุ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุ ี กาญจนบุร ี
6. น.ส. ชนรดี ธงสุวรรณ ระยองวิทยาคม ระยอง 
7. น.ส. ชนิกานต์ จันธิมา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
8. น.ส. ชลิตา ทองมูลเนือง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
9. น.ส. ชุลีกร ดวงเเก้ว อัมพรไพศาล นนทบุรี 
10. นาย โชค ศรีชาติไทย ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
11. น.ส. ซานานีร บัวงาม ศรีราชา ชลบุร ี
12. น.ส. ซูซ ู (ไม่มีนามสกลุ) วัดดอนตูม ราชบุร ี
13. น.ส. ญาณิศา เลิศทัศนวงศ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
14. น.ส. ฐิตาพร ชาติคมข า เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
15. น.ส. ณัฏฐณิชา วงศ์พุทธิเดชา รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
16. น.ส. ถลัชนันท์ ปิยะนิจด ารงค ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
17. น.ส. ธนพร ตรีรสัสพานิช สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
18. น.ส. ธนภรณ ์ บุราคร ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
19. นาย ธนายุทธ กัลยาบูรณ ์ ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
20. น.ส. ธมนวรรณ อินทรีย์ ดาราสมุทร ชลบุร ี
21. น.ส. ธัญญารตัน ์ ไอซิม มัธยมวัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุร ี
22. น.ส. นลินทิพย์ อ่วมอ่าม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
23. น.ส. ปวีณ์กร ผลาผล มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
24. นาย ปิยชัย โชคชัยเสร ี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
25. น.ส. พัชรณัฏฐ ์ สัมพันธ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
26. น.ส. พัชรณัฐฐ ์ ปู่ประเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
27. น.ส. พันธิตรา ผาติกรวงษ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
28. นาย พิสิษฐ ์ สุขเกษม มารีวิทย ์ ชลบุร ี
29. น.ส. ภาสิน ี ดิลกวรโชต ิ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
30. น.ส. มัลลิกา บุราคร วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
31. น.ส. เมธิตา ฉิมอ่วม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
32. นาย รพีพล ศรีพุมมา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
33. น.ส. วิสาข์ โกษะโยธิน ปากเกร็ด นนทบุรี 
34. น.ส. สุทธิศา ชุมพล อัมพรไพศาล นนทบุรี 
35. น.ส. สุภาพร แซ่ปึง สามโคก ปทุมธาน ี
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00809000310  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกพร พงศกรโสภา มารีวิทย ์ ชลบุร ี
2. น.ส. กัญญาภคั คอนหงาย หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
3. น.ส. ชนากานต์ ช่างทุ่งใหญ่ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
4. น.ส. ชนาภรณ ์ โรยภริมย ์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
5. นาย ณพวัฒน์ ศรีเพ็ง รัตนาธิเบศร ์ นนทบุรี 
6. น.ส. ณัฐวรา จีวนารังสรรค ์ ตราษตระการคุณ ตราด 
7. นาย ปฐวี กุยยาวัฒนานนท์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
8. น.ส. ปัทมวรรณ อินเทียน นารีวิทยา ราชบุร ี
9. น.ส. ปิยธิดา หงษ์ทอง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
10. น.ส. รวิยาภา เอียงอ่ิม ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี

00809000110  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย จิรเดช อุณหะ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
2. นาย ฉัตรสริ ี ชูภู่ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
3. น.ส. ชนกชนม์ เตชะกฤตธีรธ ารง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
4. น.ส. ชนาพร แป้นแก้วตา สมเด็จพระปยิมหาราชรมณียเขต กาญจนบุร ี
5. น.ส. ชยิสรา เดชาพลัง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
6. น.ส. ญาตินันท์ จุ้ยกง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
7. น.ส. ณัฐชา จั่นเพ็ชร อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
8. น.ส. ถลัชนันท์ ปิยะนิจด ารงค ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
9. นาย ถาวริน โกสุมวัชราภรณ ์ พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
10. นาย ธนกร ปานเส้ง บางละมุง ชลบุร ี
11. นาย ธนายุทธ แสงน้อย รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
12. นาย ธนิสร ตาดเดิม บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
13. นาย ธราเทพ ไชยเมืองช่ืน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

14. น.ส. นฤชล คุ้มครองสุข เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
15. น.ส. นลพรรณ เนตรอัมพร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
16. นาย ปริวรรษ เพ็ชรทธิ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ชลบุร ี

17. นาย ปวริศร ์ ศรีพุ่ม อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
18. น.ส. ปิยธิดา บุญกอ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
19. นาย พีรณัฐ ยุรศักดิ์พงศ ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
20. นาย พีระพัชร ์ ดิลกธ ารงค์กลู ดาราสมุทร ชลบุร ี
21. นาย พีระพัฒน์ จีนหล ี สุคนธีรวิทย ์[เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
22. นาย ภาสกร คูประสิทธ์ิรัตน ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
23. น.ส. มณีวรรณ แสนบรรพตวิไล กศน. อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

24. น.ส. รติมา ใคร่ครวญ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
25. น.ส. วรัญญา แสนอินยศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
26. นาย วีระยุทธ กระแหน ่ บ้านไร่วิทยา อุทัยธาน ี
27. นาย สิรวิชญ ์ สุขในศิลป ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
28. นาย สิริกร วาสกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
29. น.ส. หนึ่งรดา สุขอนันต ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

30. น.ส. อธิชนัน สุขสมใจสมาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี

00809000510  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกพร บางบ่อ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
2. น.ส. กรชวัล หอประยรู สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
3. นาย กฤษณะ สุวัฒนมงคลชัย วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
4. น.ส. กัญญาวีร ์ เกตุแก้ว สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
5. น.ส. เกวลิน ส าเภาทอง สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
6. นาย คณาวุฒิ จันทร์เรือง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
7. น.ส. ชนากานต์ เพิ่มค า ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
8. น.ส. ชนิกานต์ จันธิมา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
9. น.ส. ชยิสรา เดชาพลัง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
10. น.ส. ชีวาพร ดุกสุขแก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
11. น.ส. ชุติกาญจน ์ กุศลเอี่ยม จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
12. น.ส. ณัฏธิดา จันทวาท กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
13. นาย ถาวริน โกสุมวัชราภรณ ์ พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
14. นาย ธนกร ศรีพัฒน์พงษ ์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
15. น.ส. ธนศวรรณ ชูเชิด สามโคก ปทุมธาน ี
16. นาย ธีรศักดิ ์ นิยมญาต ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
17. นาย นวพล ลลิตกมลนันทน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
18. นาย ปฐมเดช สว่างศร ี บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
19. นาย พงษ์พร จ่ายยัง หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
20. น.ส. พรชนก เปรมาสวัสดิ ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
21. น.ส. พรรณอุษา มีกระมลเวช โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุร ี
22. น.ส. พิชามญช์ุ สอิ้งทอง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
23. น.ส. แพรวผกา หลงแป้น เสาไห้ วิมลวิทยานุกลู สระบรุ ี
24. น.ส. ภัททิยา ศรีมหาพรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา ปทุมธาน ี
25. น.ส. ภัทรพร ประสาทเขตท ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
26. นาย ภาสวิชญ ์ เสียงประเสริฐ ระยองวิทยาคม ระยอง 
27. นาย ภูวิทัต รังสิกุล เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
28. นาย รัญชิดา เจริญสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

29. นาย วณัฐชา พวงค า ระยองวิทยาคม ระยอง 
30. นาย วรไตร มะลิัวลัย ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
31. น.ส. ศรวณีย ์ ชมภูหลวง สวนศรีวิทยา ชุมพร 
32. นาย สหัสวรรษ ยงเมธาวุฒิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
33. น.ส. สุชานร ี อัคคะบุญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
34. นาย เสฏฐวุฒ ิ อาภรณร์ัตน ์ อรุณวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
35. น.ส. อชิมา พิรุฬห์ธนเดช รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
36. น.ส. อนัญญา มะโนวงค ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี

00809000610  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กฤติน เรืองพัฒนาวิวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
2. นาย กิจสภณ พงษ์เถื่อน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
3. นาย จิราย ุ เกตุโกศล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4. นาย ณรงค์ชนม ์ วรรณวไิล อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
5. นาย ณัฐวุฒิ อารีย์สมบูรณ ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
6. นาย ตรัย อาวุโสสกลุ มหิดลวิทยานุสรณ ์ นครปฐม 
7. นาย ถาวริน โกสุมวัชราภรณ ์ พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
8. นาย ธนกร ปานเส้ง บางละมุง ชลบุร ี
9. นาย ธนพล ทรัพย์ประสงค ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
10. นาย ธนวัฒน์ โพธิ์ช่ืน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
11. นาย นนทพัทธ์ โชติกเดชาณรงค ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
12. น.ส. นลพรรณ เนตรอัมพร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
13. นาย นิภัทร ์ ใจซื่อ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
14. นาย ปฐมเดช สว่างศร ี บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
15. นาย ปัณณธร อุ่นอ่อน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
16. น.ส. พรชนก เปรมาสวัสดิ ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
17. น.ส. พัชราภรณ ์ เม่นมงกุฎ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
18. นาย พัฒนนันท ์ อภิวรรณ ์ บ้านไร่วิทยา อุทัยธาน ี
19. นาย พีระพัฒน์ จีนหล ี สุคนธีรวิทย ์[เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
20. นาย ภาสกร คูประสิทธ์ิรัตน ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
21. น.ส. มณินทร สมัยมงคล เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
22. น.ส. เมทินี ศิริวรรณ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
23. นาย โรจนศักดิ ์ ชอบมะลัง ศรียาภยั ชุมพร 
24. นาย วรภัทร รื่นเลิศ วินิตศึกษา ลพบุร ี
25. น.ส. ศศิธร แก้วหนู ศรียาภยั ชุมพร 
26. น.ส. ศุภกร ชุ่มชื่นจิตร ศรียาภยั ชุมพร 
27. นาย สมมนสั ประทุมทอง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
28. นาย สมิต จิตรบวรวงศ ์ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุ ี กาญจนบุร ี



- 88 - 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

29. นาย สรวิศ ลิขิตธรรมสาร ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
30. นาย สุวัฒน ์ เวียงจันทร ์ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
31. นาย เสฏฐวุฒ ิ เสรมิศิริวิวัฒน์ วัดป่าประดู ่ ระยอง 
32. นาย อานนท์ พ้องเสียง หอวัง ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี

00809000710  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กชพร กันอุปัทว์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
2. น.ส. กันต์กมล วรรณะ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
3. นาย กีรต ิ มั่นคง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
4. น.ส. กุลสิน ี เคยสนิท จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
5. น.ส. ขวัญจิรา สาลี ่ ดาราสมุทร ชลบุร ี
6. น.ส. ชนากานต์ เพิ่มค า ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
7. นาย ฐากูร ภู่สมบญุ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
8. นาย ณภัทร ชัยสิทธ์ิสงวน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
9. น.ส. ณัฏธิดา จันทวาท กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
10. นาย เทิดศักดิ ์ เขี้ยวสิงห ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
11. นาย ธนกร ปานเส้ง บางละมุง ชลบุร ี
12. นาย ธรธวัช กิรติพงษ์วุฒิ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
13. นาย ธราเทพ ไชยเมืองช่ืน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

14. นาย ธีรทัต สริรักษ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
15. น.ส. นฤพร สุขสว่าง ระยองวิทยาคม ระยอง 
16. น.ส. นิพัทธา ชูมณ ี ปากเกร็ด นนทบุรี 
17. น.ส. เบญญาภา ปิ่นวัฒนชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
18. น.ส. ปรียาภรณ ์ ดอกตาลยงค ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
19. น.ส. ปัทมวรรณ อินเทียน นารีวิทยา ราชบุร ี
20. น.ส. พรชนก เปรมาสวัสดิ ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
21. น.ส. พรนภา นันทรักษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
22. น.ส. เพชรประกาย บุญเนตร บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
23. น.ส. ภัคจิรา จาคีไพบูลย ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
24. นาย ภาสกร คูประสิทธ์ิรัตน ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
25. น.ส. รติมา ใคร่ครวญ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
26. น.ส. ศรวณีย ์ ชมภูหลวง สวนศรีวิทยา ชุมพร 
27. นาย สิรวิชญ ์ สุขในศิลป ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
28. น.ส. สุจิณดา บางประสิทธ์ิ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
29. น.ส. หนึ่งรดา สุขอนันต ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

30. น.ส. อนัญญา มะโนวงค ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
31. น.ส. อภิสมัย แก้วสาย นักบุญเปโตร นครปฐม 
32. นาย อานนท์ พ้องเสียง หอวัง ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี

00809001110  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กฤษฎา แย้มทรัพย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
2. นาย กวีชัย ปัญญาเลิศทิพย ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
3. นาย ไกรสร ทวีทรัพย์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
4. นาย คริสโตเฟอร ์ เอ็มปาปา รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
5. นาย จิรพนธ ์ ม่วงพรวน บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
6. น.ส. ชนิศา หนูสุด บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
7. นาย ณฤเบศร ์ อนุกูลวงษ์ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 
8. น.ส. ณัฏฐณิชา สุทธิพงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
9. นาย ณัฐภัทร บุญศิร ิ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
10. นาย ติณณ ์ อาศนเวช สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
11. นาย ทักษ์ดนัย ศรีสังข ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
12. นาย ธราเทพ ไชยเมืองช่ืน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

13. นาย ธวัชชัย ทองเต็ม วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
14. นาย ธีรศักดิ ์ นิยมญาต ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
15. น.ส. นภัทร นุ้ยหงษ ์ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
16. น.ส. นลพรรณ เนตรอัมพร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
17. นาย นวพล ลลิตกมลนันทน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
18. นาย บุรินทร ์ เถื่อนถ้ าแก้ว สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
19. นาย ปฏิวัต ิ ศรีแสง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
20. น.ส. พรศิร ิ พงษ์บริบูรณ ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
21. น.ส. เฟื่องแก้ว วิญญูตระกูล ศรียาภยั ชุมพร 
22. นาย ภคพงศ ์ เจริญพิบยู ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
23. น.ส. ภัททิยา ศรีมหาพรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา ปทุมธาน ี
24. น.ส. ภัสสร ธวัชผ่องศรี สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
25. นาย ภูวิทัต รังสิกุล เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
26. นาย อธิพงศ์ หงษ์กลิ่น สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
27. นาย อภิมุข วิเชียรหาญ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
28. น.ส. อรวรา ค าเสียงใส สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
29. นาย อริยะ พานิชยธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
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00809000810  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กรชวัล หอประยรู สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
2. นาย กฤติน เพ็งวงศ์ษา พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
3. นาย กฤติพัฒน์ สินสุขภณัฑ ์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
4. นาย กล้าณรงค ์ แสงโท บวรธนวิทย ์ นครปฐม 
5. น.ส. เกวลิน ส าเภาทอง สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
6. นาย คณาวุฒิ จันทร์เรือง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
7. นาย จอมขวัญ แน่นหนา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
8. น.ส. ชนนิกานต์ ลัดดากลุ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุ ี กาญจนบุร ี
9. น.ส. ชีวาพร ดุกสุขแก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
10. นาย โชค ศรีชาติไทย ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
11. นาย ฐิติวัชร์ บุตรดสีวภัทร ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
12. น.ส. ณัฏฐณิชา วงศ์พุทธิเดชา รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
13. น.ส. ณัฏฐธิดา วงศ์พุทธิเดชา รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
14. นาย ณัฐทนันท์ ทองเลิศ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
15. นาย ถาวริน โกสุมวัชราภรณ ์ พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
16. นาย เทิดศักดิ ์ เขี้ยวสิงห ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
17. นาย ธนกร ปานเส้ง บางละมุง ชลบุร ี
18. นาย ธนัช เพ็งกับหน ู สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
19. นาย ธนา ภาวนาธรรมสุข รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
20. น.ส. นฤชล คุ้มครองสุข เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
21. น.ส. นลพรรณ เนตรอัมพร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
22. นาย ปฏิวัต ิ ศรีแสง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
23. น.ส. เปมนีย ์ แก้วมณ ี อนุราชประสิทธ์ิ นนทบุรี 
24. น.ส. พรชนก เปรมาสวัสดิ ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
25. น.ส. พรรณอุษา มีกระมลเวช โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุร ี
26. นาย พลากร เกิดทรัพย ์ เบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 
27. นาย พศวัต บัวน่วม เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
28. น.ส. พัชรณัฐฐ ์ ปู่ประเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
29. น.ส. แพรวผกา หลงแป้น เสาไห ้วิมลวิทยานุกูล สระบรุ ี
30. นาย ภควัต ธันติยะกุล ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
31. นาย ภาสกร คูประสิทธ์ิรัตน ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
32. น.ส. มัลลิกา ภู่ศร สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
33. น.ส. เมธา บุญรอด เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
34. นาย รัญชิดา เจริญสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
35. นาย โรจนศักดิ ์ ชอบมะลัง ศรียาภยั ชุมพร 
36. นาย วีรวุฒ ิ นนทลักษณ ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
37. น.ส. ศศิธร แก้วหนู ศรียาภยั ชุมพร 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

38. นาย ศุภสิทธ์ิ ฉั่ววิเชียร มารีวิทย ์ ชลบุร ี
39. นาย สมมนสั ประทุมทอง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
40. น.ส. สุภัทรา เฉลิมฤทธ์ิ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
41. นาย อธิวัฒน ์ ธรรมมา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี

00809001010  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กันตชาต ิ เหล่ากอ แก่งคอย สระบรุ ี
2. นาย ชีวา ชูวัง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 

(ในพระบรมราชูปถัมถ์) 
ปทุมธาน ี

3. นาย นลธวัช ลายไม ้ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

00809001210  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. นรี มณสีุวรรณสิน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
2. นาย กนกพล ทิพย์กรรณ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
3. นาย พลังวัชร์ ยงประยูร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
4. น.ส. วิไลวรรณ พรหมศาสตร ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 

00809001310  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการเพ่ิมพิเศษ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ธนพร เวชมณ ี ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
2. น.ส. อภิชญา บุญด าเนิน กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
3. นาย โชค ศรีชาติไทย ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 

00809000345  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการเพ่ิมพิเศษ รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) 

 - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - 

00809000145  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการเพ่ิมพิเศษ รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย ณัฐพล ค าจันทร ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
2. น.ส. ทวินันท์ ภาคาแก้ว ปากเกร็ด นนทบุรี 
3. น.ส. ภัททิยา ศรีมหาพรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา ปทุมธาน ี
4. นาย ภูษณ ปุญญอมรศร ี อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
5. น.ส. เมธิณ ี เตมีศรีสุข ธัญบุร ี ปทุมธาน ี
6. น.ส. รัชชนันท์ นนทเกียรติศริ ิ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
7. นาย รัฐภูม ิ โสวิภา สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
8. น.ส. ศิริพร พิน าค า ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
9. น.ส. สุฑาทิพย ์ แก้วไทรท้วม บางเลนวิทยา นครปฐม 
10. น.ส. สุปราณ ี อุปกา สามโคก ปทุมธาน ี
11. นาย อดิศร ขุนณรงค ์ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 

 



- 92 - 
 

00809000645  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการเพ่ิมพิเศษ รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย ก้องภพ กาญจนะโหต ิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
2. นาย ฐพงศ์ภรณ ์ วงค์ยศ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
3. น.ส. ณัฐมน วันทัศน์ เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
4. นาย ธนดล สร้อยสน ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
5. นาย นาถพล ชูปาน อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
6. นาย ปุณยวีร ์ จันชัยชิด ดาราสมุทร ชลบุร ี
7. นาย ภัทรพล จงเจริญ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
8. น.ส. ภาวิณีย ์ คุ้มพุฒิพงศ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
9. น.ส. ยิหวา อิศรางกูร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
10. นาย สุทธิพัฒน ์ สรุวัฒนาวรรณ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
11. นาย เสฏฐวุฒ ิ เสรมิศิริวิวัฒน์ วัดป่าประดู ่ ระยอง 
12. นาย อัครพนธ ์ อ้นภา อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี

00809001145  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กรกฤต เปล่งรัศม ี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
2. นาย ชยรพ ลาวัณย์วสิุทธ์ิ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
3. น.ส. ฐิตินันท์ สมานทรัพย ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
4. น.ส. ณัฐณิชา ลภสับุญทว ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
5. นาย ดุษฎีเจตน ์ ทองดอนน้อย รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
6. น.ส. ทัศณีวรรณ กิจประชุม วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
7. นาย ธนกฤต ข าสุวรรณ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
8. นาย ธนรัชต์ วิมุติสุนทร อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
9. นาย ธวัชชัย ทองเต็ม วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
10. นาย ธิติภัทร กาญจนารักษ์ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
11. น.ส. นริศรา วงษ์ทอง อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
12. นาย ปริยวิศว์ เอี่ยมขจรชัย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
13. นาย พลวรรธน ์ ธนูการ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
14. น.ส. พิชชากร เกิดไพบูลย ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
15. นาย ภัทรพล จงเจริญ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
16. น.ส. ภัสสร ธวัชผ่องศรี สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
17. นาย ภูผา ศิริโกมลสิงห ์ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม 
18. น.ส. วณีณัฐ สิงห์กัลป์ธนา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
19. นาย วรปรัชญ ์ อัจฉริยะมงคล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
20. นาย วัชรินทร์ กอกิตรัตนกุล สวนแตงวิทยา สุพรรณบุร ี
21. นาย ศุภณัฐ จันทร์สว่าง นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
22. น.ส. สุภาวิตา เทียนทอง บ้านปล่องเหลีย่ม สมุทรสาคร 
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00809001045  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการเพ่ิมพิเศษ รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. พิชชากร เกิดไพบูลย ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
2. น.ส. ศิวปรียา ขุนพัทธ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 

00809001245  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการเพ่ิมพิเศษ รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) 

 - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - 

00809001345  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการเพ่ิมพิเศษ รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กิตติธัช เปรมประเสริฐ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
2. น.ส. ชุติกาญจน ์ อาภาวุฒิคุณ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
3. น.ส. นลินทิพย์ อ่วมอ่าม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
4. น.ส. ปิยธิดา เเตงสุข นารีวิทยา ราชบุร ี
5. น.ส. สุกัญญา ง้ิวทอง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
6. น.ส. สุทธิดา เกิดเจริญพร สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี

คณะดุริยางคศาสตร์ 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และนักเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ MOU ฯ 
00810000102  สาขาวิชาการแสดงดนตรี 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย ชลเทพ วงษ์ที บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 
2. นาย ณฐกร ดียิ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรุี [ปากเพรียววิทยาคม] สระบรุ ี
3. นาย ธณภณ โล่ห์อุทัย เตรียมบัณฑิต ปทุมธาน ี
4. นาย ปรินทร ปิ่นกุมภีร ์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 
5. น.ส. ปรียาพร วงศ์สุวรรณ มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
6. น.ส. วัชราภรณ ์ ปรางค์โบราณ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
7. น.ส. ศุภาวีร ์ ธีระโชติวัฒน ์ ศึกษานาร ี กรุงเทพมหานคร 
8. นาย สุรัตน ์ บุญมีทวี สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

00810000202  สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย คมชาญ อมรพิสิทธิกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
2. นาย คุณากร มุนีกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
3. นาย ณฐกร จีระด ารงธัญญา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4. นาย ณัฐนนท์กฤช ทองธิว มัธยมสังคตีวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธาน ี
5. นาย ต้นไม ้ หนูเนียม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 
6. นาย ตฤณณ ์ ไตรลักษณ ์ มัธยมสังคตีวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธาน ี
7. นาย ธนภัทร คล้ายถม บางกอกแอ๊ดเวนต ์ กรุงเทพมหานคร 
8. นาย นักสิทธ์ุ เสรมิสันติธรรม บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
9. นาย นันตวัฒน ์ พรตระกลูพิพัฒน์ บ้านไร่วิทยา อุทัยธาน ี
10. น.ส. พิมพ์ประภัทร พุ่มพวง สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

11. นาย สหัสวรรษ พูลพล เบญจมานสุรณ์ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
12. นาย สหัสวรรษ ศรีวิชัย กศน. อ าเภอเมืองจันทบุร ี จันทบุร ี

00810000302  สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กฤษฎา เจริญทรัพย ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
2. นาย กวินธร อมตะถาวร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร 
3. นาย ชณินทร วัฒนโชติภิญโญ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 
4. นาย ชัยชัช จันทนยิ่งยง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
5. น.ส. ชาลิสา สิบหยอม ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
6. นาย เชาว์วัฒน ์ อยู่คง กศน. อ าเภอไทรน้อย นนทบุรี 
7. นาย โชคชัย บุญอภัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ กรุงเทพมหานคร 
8. น.ส. ณัฎฐณิชา สมจิตร ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม ่
9. นาย ณัฐวัฒน ์ ช่างประดับ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
10. นาย ณัฐวัตร ภูทว ี ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
11. นาย ธีรวัฒน์ วิสุมา อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
12. น.ส. ปัณฑิตา ชัยพรเมตต์กรณุา อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
13. นาย พฤตินัย พงษ์ปรีชา พูลเจรญิวิทยาคม สมุทรปราการ 
14. นาย พุฒิกร นนทศักดิ์ มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 
15. น.ส. เพลงดาว ชุติมา ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร 
16. นาย ภัทร อุรุกิตติพงศ ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร 
17. นาย รัชพล พุ่มเงิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
18. นาย สรพงษ ์ คงคะสินธุ ์ วิทยาลัยดรุิยางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม 
19. นาย สหัสวรรษ พิมพ์คุณากร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
20. นาย สุชล เบญจรตันานนท์ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
21. นาย เหมหิรญั ศรีด ารงค์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
22. นาย อภิชัย พันธ์แจ่ม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี

00810000402  สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  นาย กริช มากมูล โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
2.  น.ส. ณัฎฐณิชา แสงนุ่ม ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
3.  น.ส. ณัฐรดา เชียรศร ี สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 
4.  น.ส. เบญญาภา พงศ์พิเชฐกุล ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
5.  นาย มโนพัศ มานุช สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
6.  นาย รถวัต กรุดอินทร ์ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
7.  น.ส. รัญชนา หิรัญวิรยิะ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
8.  น.ส. วันฤดี มีมา คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
9.  นาย สิรวิชญ ์ กฤษวงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
โควตา 28 จังหวัด 
00811000102  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กชกร โพธิ์ทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
2. น.ส. กนกกร กาญจนอิ่มทรัพย ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
3. น.ส. กนกพร บุญแลบ กศน. อ าเภอเมืองสระบรุ ี สระบรุ ี
4. น.ส. กนกพร ทิมประเทือง ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
5. น.ส. กนิษฐา อ่อนเทศ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
6. น.ส. กรณ์ชุดา ไชยถาวร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

7. นาย ก้องภพ ทองนาค วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
8. นาย กัญญาณัฐ อินทร์ดิษฐ์ อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
9. น.ส. กัญญาพัชร สุดพิมศร ี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
10. นาย กิตติกร เทศเอี่ยม บ้านนา นายกพิทยากร นครนายก 
11. น.ส. กิตติวด ี กิตติทรงภพ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
12. น.ส. กุลยากร ชูบัวแก้ววสุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
13. น.ส. เกวลิน หมัดโรจน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
14. น.ส. เกวลิน คงเมฆา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
15. น.ส. เกศราพร ศรีขจรจติ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
16. นาย เกษมศักดิ ์ ตัวตน วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร)์ เพชรบุร ี
17. น.ส. เขมอัปสร พรหมกุลจันทร ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
18. น.ส. เขมิกา ทองถนอม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
19. น.ส. เขมิกา พันธมิตร ชัยบาดาลวิทยา ลพบุร ี
20. น.ส. คันธารัตน ์ ขจรศร ี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
21. น.ส. จณัญญา จันทร์ส่อง นักบุญเปโตร นครปฐม 
22. น.ส. จณิสตา พลไชยมาตย ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
23. น.ส. จนิสตา กัณหา โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
24. นาย จักรกฤษ อินทนู สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
25. นาย จักรรัตน ์ ทับแว่ว สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
26. น.ส. จารุกัญญ ์ ศรีกระจ่าง สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
27. น.ส. จินต์จุทา นิพรรัมย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
28. น.ส. จิรภิญญา บุญยก บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
29. นาย จิรัฏฐ ์ เหลียวตระกลู สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
30. น.ส. จิราพร ทรัพย์มาก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
31. น.ส. เจนจิรา ค าจันทร ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
32. นาย ฉัตรสริ ี ชูภู่ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
33. นาย เฉลิมภพ แท่นดี สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรุี [ปากเพรียววิทยาคม] สระบรุ ี
34. น.ส. ชญานิศ พรวิศณุกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

35. น.ส. ชณิสรา แก้วมาก ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
36. น.ส. ชนากานต์ ช่างทุ่งใหญ่ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
37. น.ส. ชนิดาภา จั่นเพชร ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
38. น.ส. ชนิดาภา มากระจันทร ์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
39. น.ส. ชนิตา หมอกเจรญิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
40. น.ส. ชนิตาพร ทองดอนเก็บ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
41. น.ส. ชลธิชา คงคา บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
42. น.ส. ชวิศา ศักดิ์ตระกูล นครนายกวิทยาคม นครนายก 
43. น.ส. ชานัญชิดา ปานเทพา เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา 
44. นาย ชิติพัทธ ์ ผาสิน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
45. นาย ชิษณุพงศ์ หอมจันทร์ด ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
46. น.ส. ชุตินันท ์ นุชเจริญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
47. น.ส. ชุติมา นาคมุข ศรียาภยั ชุมพร 
48. น.ส. ชุติมา พลอยสิทธ์ิ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
49. น.ส. ชุติมา มหาลาภก่อเกียรต ิ รัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ ราชบุร ี
50. น.ส. โชษิตา ตันณีกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
51. น.ส. ญาณินท์ อุทัยทอง อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
52. น.ส. ญาณิศา เรืองศร ี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
53. น.ส. ญาดา สุขขี วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
54. น.ส. ญานิกา อินทบุตร สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี
55. น.ส. ฐาปนิชา เสาวกุล เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
56. น.ส. ฐิตาพร ชัยปัญญา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
57. น.ส. ฐิติชญา ป้านสะอาด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
58. น.ส. ณภสัปพร พูลเพิ่ม หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
59. น.ส. ณัชชา เจนรุ่งโรจน์สกลุ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
60. น.ส. ณัฏฐณิชา เจริญการ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
61. น.ส. ณัฏฐา รักซ้อน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

62. น.ส. ณัฐฐาพร เหลือน้อย หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
63. น.ส. ณัฐธิดา เรืองศรีวรพร ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
64. น.ส. ณัฐปภสัร ์ ตันสุวรรณรัตน ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
65. น.ส. ณัฐพร อวยพร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
66. น.ส. ณัฐมน คงสบาย มารีวิทย ์ ชลบุร ี
67. น.ส. ณัฐิดา สุมาล ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
68. น.ส. ณิชาพร จูเอี่ยม ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
69. น.ส. ณิชาภัทร พุทธรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
70. น.ส. ดวงกมล ลองทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
71. น.ส. ตริตาภรณ ์ บุญฉ่ า สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
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72. น.ส. ทิชากร รื่นศิลป ์ อยุธยานุสรณ ์ พระนครศรีอยุธยา 
73. น.ส. ทิพรัตน ์ สุพรรณศร ี เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
74. นาย ธนกฤต ศิริพัฒนาเจรญิสุข วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
75. น.ส. ธนภรณ ์ สะวงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรุี [ปากเพรียววิทยาคม] สระบรุ ี
76. นาย ธนภัทร นิ่มน้อย วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
77. น.ส. ธนัชญา เกตุการณ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
78. น.ส. ธนิตตา ธนะโชต ิ กศน. อ าเภอหนองแค สระบรุ ี
79. นาย ธเนศวร ์ อ่อนน้อม ปราจีนกัลยาณ ี ปราจีนบุร ี
80. น.ส. ธมลวรรณ จันทร์พิทักษ ์ วัดป่าประดู ่ ระยอง 
81. น.ส. ธรรณพร ไลร้ักษา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
82. นาย ธวัชชัย สินทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
83. น.ส. ธัชชมนต์ ขจรชัยทัต สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
84. น.ส. ธัญชนก พลับพิบูลย ์ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
85. น.ส. ธัญญลักษณ ์ เกตุแก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
86. น.ส. ธันย์ชนก หลักแหลม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
87. น.ส. ธิดารัตน ์ ศิลารตัน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
88. น.ส. นงนุช ผลผาเลิศ สีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา นครราชสมีา 
89. น.ส. นนทิชา ใจเย็น ราชินีบูรณะ นครปฐม 
90. น.ส. นพรัตน ์ ร่าเริง ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
91. น.ส. นพวรรณ ป้อมถาวร เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
92. น.ส. นภัสสร พานทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
93. น.ส. นภาพร ทองเปรี่ยม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
94. น.ส. นรี มณสีุวรรณสิน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
95. น.ส. นัชชา แสงดิษฐ ์ วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
96. น.ส. นัณทิกา บุญเรือง หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
97. น.ส. นันท์นภัส กริชสวรรค ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
98. น.ส. นัยนา คุณแก้ว เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
99. น.ส. นาราชา มูลจันทร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
100. น.ส. น้ าฝน มีสัตย ์ ปากท่อพิทยาคม ราชบุร ี
101. น.ส. นิชนันท์ เชื้อรัมย ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
102. นาย นุกูล ไหลนานานุกูล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
103. น.ส. นุชนาฎ แซ่โง้ว สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
104. น.ส. เบญจวรรณ อ้อภูมิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
105. น.ส. เบญญา กิจวิมลรตัน ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
106. น.ส. ปฏิมา สุขศร ี ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

107. นาย ปณิธ ิ มหาสุคนธ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
108. น.ส. ปพิชญานันท ์ สมสุขไพเราะ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
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109. น.ส. ปภาวรินท์ อ่อนละไม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
110. นาย ประภสัสร เจี้ยมด ี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
111. น.ส. ประภาพร แก้วค า สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
112. น.ส. ปริชญา หอมจันทร์ด ี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
113. น.ส. ปริยากร โสภณางกูร กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
114. น.ส. ปรียาภรณ ์ ดอกตาลยงค ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
115. น.ส. ปาจรีย ์ เสาวคนธ์ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
116. น.ส. ปาณิศา สุดสาคร เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
117. น.ส. ปิยธิดา วังบุญ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
118. น.ส. ปิยะนันท ์ เพชรงาม หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
119. น.ส. ปุณณริญ ปริญสริ ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
120. น.ส. เปมิกา รักษาพล พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
121. น.ส. ผุสชา แก้วหนู พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
122. น.ส. พณิชา อยู่รุ่ง สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
123. นาย พนม ใจเย็น สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
124. น.ส. พรชนิตว ์ มีจรูญสม อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
125. น.ส. พรธิดา ลิ่มมังกูร เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
126. น.ส. พรรณปพร พึ่งผล วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
127. น.ส. พลอยงาม พิทักษ์แทน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
128. น.ส. พัชราพร ฝอยตะค ุ ตาพระยา สระแก้ว 
129. น.ส. พันธิตรา ผาติกรวงษ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
130. น.ส. พิชชาภา ทวีวัฒนานนท ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
131. น.ส. พิชญา มณฑริาช สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
132. น.ส. พิมพ์ทอง สินชัย วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
133. น.ส. พิรดา ฮวดสุวรรณ ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
134. นาย พิสิษฐ ์ สุขเกษม มารีวิทย ์ ชลบุร ี
135. น.ส. พีรญา ทองใบ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
136. นาย พีรพล ปรีชาบริสุทธ์ิกลุ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
137. น.ส. ภัทรพร ขวัญยืน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
138. น.ส. ภัทราวด ี แย้มประโคน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
139. น.ส. ภาวิกา วัดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
140. นาย ภีมศิระ ผาสุข ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
141. นาย ภูดิศ ลาวโฉม ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
142. น.ส. มณฑริา เพชรมณีจินดา สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
143. น.ส. มนสิยา วงษ์แสง นครนายกวิทยาคม นครนายก 
144. น.ส. มนัสว ี เรืองประยรู สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
145. น.ส. มัลลิกา โพธิ์ระย้า สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
146. น.ส. มาริสา ตันยิดเส็ง หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
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147. น.ส. ยลธิดา สดากร หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
148. น.ส. เยาวภาณ ี ชินวงศานนท์ พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
149. น.ส. โยธกา โพธิ์แก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
150. น.ส. โยษิตา ยะมะคุปต ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
151. นาย รพีภัทร บางอ้อ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
152. น.ส. รวมพร สืบสกลุไพศาล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
153. น.ส. รวิพร ทิพณรงค ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุร ี
154. น.ส. รวีพิชญา ทรัพย์กนกโชต ิ วินิตศึกษา ลพบุร ี
155. น.ส. รินทร์ลภัส วงศ์พิศาล ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
156. น.ส. รุจิยา เกตุรัตน ์ อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
157. น.ส. รุจิรา ชนะชัย เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
158. น.ส. ลภสัรดา เตชะคง โรงเรียนอักษรพัทยา ชลบุร ี
159. น.ส. วชิราภรณ ์ ปานน้อย ศรียาภยั ชุมพร 
160. น.ส. วรรณกร รักบ้านเกิด อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
161. น.ส. วรลักษณ ์ ภาคอัต จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
162. น.ส. วรวรรณ วะน้ าค้าง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
163. น.ส. วริยา โยมา สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
164. น.ส. วริศรา หอสกุลชัย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
165. น.ส. วริศรา โพธิ์ทิน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
166. น.ส. วริศรา จินดาสวย สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
167. น.ส. วริศรา มากพงศ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
168. น.ส. วริษฐา ทองใบ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
169. น.ส. วโรชา ยุนิรัมย ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
170. นาย วศิน ตรีเนตร สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
171. นาย วาสุเทพ พึ่งแสง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
172. น.ส. วิภาวรรณ รอดน้อย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
173. น.ส. วิลาสิน ี สันทัด ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
174. นาย วีระพงษ ์ คล่องเชิงสาร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
175. น.ส. ศดานันท ์ มณีรตัน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
176. น.ส. ศศิกานต ์ สาระยาม สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
177. น.ส. ศศิภรณ ์ กุลเถื่อน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
178. น.ส. ศศิภากร สมนิยาม สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
179. นาย ศักดิ์สิทธ์ิ เกื้อกาญจน ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
180. น.ส. ศิรประภา ปัทมโรจน ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
181. น.ส. ศิรประภา ทองใบ เมธีชุณหะวณัวิทยาลัย สมุทรสงคราม 
182. น.ส. ศิโรรตัน ์ ศรีสม สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
183. นาย ศุภกร จ ารักษา สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
184. น.ส. ศุภนัดดา ถาวรประเสริฐ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
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185. น.ส. ศุภิสรา โพธิ์ศร ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
186. น.ส. สโรชา ทวีไกรกุล นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
187. น.ส. สลลิ กาลนิล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
188. น.ส. สาธิดา เจริญศร ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
189. น.ส. สาธิน ี ศรีรักษา สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี
190. นาย สิรภพ กิตติวัฒนากูล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
191. นาย สิรวิชญ ์ คงสังข ์ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
192. นาย สิรวิชญ ์ มานะกรโกวิท สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
193. น.ส. สิริกาญจน ์ ต้นกันยา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
194. น.ส. สิริวรรณ นันทะม ิ มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
195. น.ส. สิริวิภา แสงจินดา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
196. น.ส. สุกฤตา แก้วอนุ กศน. อ าเภอพุทธมณฑล นครปฐม 
197. นาย สุจิตตต์รา รัตนัง สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุ ี ชลบุร ี
198. น.ส. สุทธิดา อุปพันธ์พงศ์ชัย บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุร ี
199. น.ส. สุธิดา ธรรมอุด วัฒนานคร สระแก้ว 
200. น.ส. สุนิดา ทองอ่อน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
201. น.ส. สุพรรณิการ ์ เสือสีนวล สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
202. น.ส. สุพิชญา ทองแสงจันทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
203. น.ส. สุพิชญา ฟักแดง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
204. น.ส. สุภัชชา จายะพันธ์ุ สกลวิทยา นครปฐม 
205. น.ส. สุภสัสร มิ่งขวัญ ปราจีนกัลยาณ ี ปราจีนบุร ี
206. นาย สุเมธ เสียงแจ้ว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
207. น.ส. สุรารักษ์ ถี่ถ้วน หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
208. นาย สุริยา แพนลา สระแก้ว สระแก้ว 
209. น.ส. สุวนันท ์ สุตะวริิยะวัฒน ์ หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
210. นาย เสกสรรค ์ สุริยวงษ ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
211. นาย อนุชา ช่อฉาย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
212. น.ส. อภิชญา แต่งปราณตี สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
213. น.ส. อรจิรา ปานแย้ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
214. น.ส. อรณ ี สีลาทอง ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
215. น.ส. อรทัย วงษ์เที่ยง กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
216. น.ส. อรธนา ชัยเจริญ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
217. น.ส. อริสรา พุ่มผกา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
218. นาย อลงกรณ ์ เอื้อสลุง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
219. นาย อัครพล ฮะยิม้ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
220. น.ส. อัญชิสา วิจิตรบัญชา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
221. นาย อาชัญวิชญ์ ศุภมิตรกฤษณา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
222. น.ส. อาทิตยา สุวรรณจ่าง ศรียาภยั ชุมพร 
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223. น.ส. อาทิตยา จันทร์เจรญิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
224. น.ส. อุมาภรณ ์ ศรีบานเย็น กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
225. น.ส. ไอรดา กิ่งทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
226. น.ส. ไอริณ บุญกลุ่ม วัดป่าประดู ่ ระยอง 

00811000302  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกกร กาญจนอิ่มทรัพย ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
2. น.ส. กนกวรรณ ศรีนวล ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
3. น.ส. กนกวรรณ ทับทิมทอง สตรรีะนอง ระนอง 
4. น.ส. กนิษฐา อ่อนเทศ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
5. นาย เกรียงวิทย ์ คงถาวรวุฒิกุล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
6. น.ส. เกวลิน คงเมฆา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
7. น.ส. เขมอัปสร พรหมกุลจันทร ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
8. น.ส. เข็มอัปสร แดงก่อเกื้อ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุร ี
9. น.ส. จณิสตา พลไชยมาตย ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
10. น.ส. จารุกัญญ ์ ศรีกระจ่าง สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
11. น.ส. จารุพิชญา ไชยเสนา ศรียาภยั ชุมพร 
12. น.ส. ชฎายุ อุบลวงศ์ศร ี สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
13. น.ส. ชนมณ ี สวัสด ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
14. นาย เชาวลิตร ทิวถาวรวงศ ์ บางแพปฐมพิทยา ราชบุร ี
15. น.ส. โชษิตา ตันณีกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
16. น.ส. ญาณิศา ทองกลัด อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
17. น.ส. ณัฐฐาพร เหลือน้อย หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
18. น.ส. ณัฐธิดา เรืองศรีวรพร ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
19. น.ส. ณัฐนาร ี ชูศิลป์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
20. น.ส. เณศรา ถีระพงศ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
21. น.ส. ดวงกมล ลองทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
22. นาย ธนดล แสงสุวรรณศร ี โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
23. นาย ธนวันต์ ลิ้มด าเนิน ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
24. น.ส. ธรรณพร ไลร้ักษา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
25. นาย ธัสมา เครือวัลย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
26. น.ส. นนทิชา ใจเย็น ราชินีบูรณะ นครปฐม 
27. น.ส. นภัสสร พานทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
28. น.ส. นัทธมน หนูรัก ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
29. น.ส. นันท์นภัส หวังอรุณโรจน ์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
30. น.ส. นันทิยา กุสลางกูรวัฒน์ สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี
31. น.ส. นิราภร บัวศร ี สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
32. น.ส. เนตวรรณ ์ ทองขาว สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
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33. น.ส. เบญญา กิจวิมลรตัน ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
34. นาย ปกรณ ์ กล่อมเอี่ยม ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม 
35. น.ส. ปพัชญา หารัญดา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
36. น.ส. ปิยฉัตร เกิดศร ี พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
37. น.ส. เปรมกมล จันทร์ส่อง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
38. นาย พร้อม เกตุอร่าม อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
39. น.ส. พิชญาภา พิศสะอาด ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
40. น.ส. ภัทราวด ี แย้มประโคน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
41. น.ส. รสา บุญกอ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
42. นาย รักษิต กล่ าทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
43. น.ส. รุจิรา ชนะชัย เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
44. นาย วรากร นิติกูล ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 
45. นาย วศิน อรุณรุวิวัฒน์ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
46. น.ส. วิกันดา ทองเมืองหลวง นนทบุรีวิทยาลัย [มัธยมวัดเพลง] นนทบุรี 
47. น.ส. วิยดา จุ่นหัวโทน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
48. น.ส. ศณ ิ บุญเสริม อิสลามศรีอยุธยามูลนิธ ิ พระนครศรีอยุธยา 
49. นาย ศศิวิมล สุขเทพ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
50. นาย ศักดา รงค์ทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
51. นาย ศุภกฤต มรรคผล เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
52. น.ส. ศุภิสรา โพธิ์ศร ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
53. น.ส. สริตา ทรงเขตร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
54. น.ส. สหัสวลัย ์ บางลานทอง ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
55. น.ส. สาธิดา เจริญศร ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
56. นาย สิรวิชญ ์ คงสังข ์ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
57. น.ส. สิราวรรณ เงินมาก ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
58. น.ส. สิริกร งามอยู่ พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
59. น.ส. สุธาสิน ี คล่องใจ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
60. น.ส. สุธิดา ธรรมอุด วัฒนานคร สระแก้ว 
61. น.ส. สุนิตา หน่อเครือค า วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
62. น.ส. สุพรรณณิการ ์ สละภัย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
63. น.ส. สุภสัสร มิ่งขวัญ ปราจีนกัลยาณ ี ปราจีนบุร ี
64. น.ส. สุภิญญา ประกอบบุญ บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
65. น.ส. สุรารักษ์ ถี่ถ้วน หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
66. น.ส. สุวนันท ์ สุตะวริิยะวัฒน ์ หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
67. น.ส. โสรยา ตูมไทย นครนายกวิทยาคม นครนายก 
68. น.ส. อภิชญา พุทธอวยพรชัย ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
69. นาย อภิรัฐ ทัศนวงค์วรา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
70. น.ส. อรธนา ชัยเจริญ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
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71. น.ส. อรัญญา ศรีวิจารณ ์ นิยมศิลป์อนสุรณ ์ เพชรบูรณ ์
72. นาย อัครพล ฮะยิม้ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
73. น.ส. เอื้อการุณย ์ ใจช่วงโชติ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

00811000202  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น  า 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกกาญจน ์ เจริญผล ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
2. น.ส. กนกพร ทิมประเทือง ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
3. น.ส. กนิษฐา อ่อนเทศ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
4. นาย กัญญาณัฐ อินทร์ดิษฐ์ อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
5. น.ส. กานต์ธิดา ศิธรกุล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
6. น.ส. กิตติวด ี กิตติทรงภพ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
7. นาย เกรียงวิทย ์ คงถาวรวุฒิกุล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
8. นาย เกษมศักดิ ์ ตัวตน วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร)์ เพชรบุร ี
9. น.ส. เกสรา วิริยาภรณโ์สภณ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
10. น.ส. ขวัญนครินทร ์ สุทธิจิตภักด ี มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
11. น.ส. เขมิกา พันธมิตร ชัยบาดาลวิทยา ลพบุร ี
12. น.ส. จณิสตา พลไชยมาตย ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
13. น.ส. จนิสตา กัณหา โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
14. น.ส. จิราวรรณ พรมเสน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
15. น.ส. ชณิสรา แก้วมาก ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
16. น.ส. ชนันชิดา ยู่โหงว นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
17. น.ส. ชวิศา ศักดิ์ตระกูล นครนายกวิทยาคม นครนายก 
18. น.ส. ชานัญชิดา ปานเทพา เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา 
19. น.ส. ชุติกาญจน ์ ฟุ้งสาคร สกลวิทยา นครปฐม 
20. น.ส. ฐานิศา ศิริสิมะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
21. น.ส. ณัฐฐาพร เหลือน้อย หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
22. น.ส. ณัฐณิชา สิงห์พิทักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
23. น.ส. ณิชนันท์ ปานข า ราชินีบูรณะ นครปฐม 
24. น.ส. ดวงกมล ลองทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
25. นาย ทักษิณ ภู่แสนสอาด พระนารายณ ์ ลพบุร ี
26. นาย ธนดล แสงสุวรรณศร ี โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
27. นาย ธนภัทร นิ่มน้อย วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
28. นาย ธนศร สืบเทพ วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
29. น.ส. ธรรณพร ไลร้ักษา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
30. น.ส. ธัญญลักษณ ์ เกตุแก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
31. น.ส. นงนภัส ผิวเกลีย้ง สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
32. น.ส. นพวรรณ ป้อมถาวร เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
33. น.ส. นภัสสร พานทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี



- 104 - 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

34. น.ส. นภาพร ทองเปรี่ยม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
35. น.ส. นัยนา คุณแก้ว เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
36. น.ส. น้ าฝน มีสัตย ์ ปากท่อพิทยาคม ราชบุร ี
37. น.ส. นิชาภา ชูจีน ศรียาภยั ชุมพร 
38. น.ส. นิฐาพร เหมือนเขียว บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
39. น.ส. นุชนาฎ แซ่โง้ว สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
40. น.ส. บุษรินทร ์ ผลาเผือก กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
41. น.ส. เบญจวรรณ อ้อภูมิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
42. น.ส. เบญญา กิจวิมลรตัน ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
43. นาย ปกรณ ์ ปั้นทอง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
44. นาย ปกรณ ์ กล่อมเอี่ยม ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม 
45. นาย ปวีณ์ธิดา ใจต๊ะมา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
46. นาย ปัณณวิชญ ์ กุยฮะพานิช สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
47. น.ส. ปิยะนันท ์ เพชรงาม หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
48. น.ส. พลอยงาม พิทักษ์แทน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
49. นาย พีรดนย ์ สุทธิประเสริฐ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
50. นาย พีรพล ปรีชาบริสุทธ์ิกลุ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
51. น.ส. เพ็ญนภาพร จิตต์ตรง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
52. น.ส. แพรพลอย แช่มเหมือน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
53. น.ส. ภัทราวด ี แย้มประโคน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
54. น.ส. ภูริชญา ลาภหลาย อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
55. น.ส. มณฑริา เพชรมณีจินดา สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
56. น.ส. เยาวภาณ ี ชินวงศานนท์ พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
57. น.ส. รติรมย ์ วรดูลย ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
58. น.ส. รสา บุญกอ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
59. นาย รักษิต ก าลังใบ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
60. น.ส. ลักษณา แผวสุวรรณ ์ มวกเหล็กวิทยา สระบรุ ี
61. น.ส. วรัญญา เมฆอากาศ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
62. น.ส. วรานิตย ์ ตราชูนิต สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
63. น.ส. วริษฐา ทองใบ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
64. นาย วศิน แดงระดับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
65. นาย วีระพงษ ์ คล่องเชิงสาร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
66. น.ส. ศรุตา อ่อนแช่ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
67. นาย ศักดิ์สิทธ์ิ เกื้อกาญจน ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
68. น.ส. ศิรประภา ทองใบ เมธีชุณหะวณัวิทยาลัย สมุทรสงคราม 
69. น.ส. ศุภิสรา โพธิ์ศร ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
70. น.ส. สลลิ กาลนิล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
71. น.ส. สาธิดา เจริญศร ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
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72. นาย สิรวิชญ ์ คงสังข ์ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
73. นาย สิรวิชญ ์ ทองหล่อ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
74. น.ส. สิริกาญจน ์ ต้นกันยา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
75. น.ส. สุกฤตา แก้วอนุ กศน. อ าเภอพุทธมณฑล นครปฐม 
76. น.ส. สุธาทิพย ์ แซ่ลิ้ม กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
77. น.ส. สุนิตา หน่อเครือค า วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
78. น.ส. สุพรรณ ี กันหะคุณ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
79. น.ส. สุภสัสร มิ่งขวัญ ปราจีนกัลยาณ ี ปราจีนบุร ี
80. น.ส. สุภิญญา ประกอบบุญ บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
81. น.ส. สุรารักษ์ ถี่ถ้วน หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
82. น.ส. สุวนันท ์ สุตะวริิยะวัฒน ์ หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
83. น.ส. เสาวลักษณ ์ ร่วมพุ่ม โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
84. น.ส. อภิชญา พุทธอวยพรชัย ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
85. น.ส. อรธนา ชัยเจริญ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
86. น.ส. อัญชิสา รูปคม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
87. น.ส. อัญชิสา วิจิตรบัญชา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
88. น.ส. เอื้อการุณย ์ ใจช่วงโชติ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

00811000402  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
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1. น.ส. กนกวรรณ ทับทิมทอง สตรรีะนอง ระนอง 
2. น.ส. เกตุมณ ี หนูพลับ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
3. นาย คฑาวุธ ดาสาล ี รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
4. น.ส. จณิสตา พลไชยมาตย ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
5. นาย จักรกฤษ อินทนู สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
6. น.ส. จันทร์พร อรุณวงศ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
7. นาย จิรัฏฐ ์ เหลียวตระกลู สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
8. นาย เจษฏา ขอพุทธพิทักษ์ สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี
9. นาย เชาวลิตร ทิวถาวรวงศ ์ บางแพปฐมพิทยา ราชบุร ี
10. น.ส. โชธิยา จันต๊ะ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
11. น.ส. ญาณิศา ทองกลัด อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
12. น.ส. ญาดา ธนิทธิพันธ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร [วัดพุทธโสธร] ฉะเชิงเทรา 
13. น.ส. ณัฐกฤตา กอจันทร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
14. น.ส. ณัฐฐาพร เหลือน้อย หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
15. น.ส. ดวงกมล ลองทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
16. นาย ธนพนธ ์ ข าสกุล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
17. น.ส. ธนภรณ ์ สะวงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรุี [ปากเพรียววิทยาคม] สระบรุ ี
18. นาย ธนภูม ิ วิจิตรภ ู ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
19. นาย ธนวันต์ ลิ้มด าเนิน ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
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20. น.ส. ธันย์ชนก ทองแก้ว สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
21. น.ส. ธีราวด ี อินสุข สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
22. น.ส. นพวรรณ ป้อมถาวร เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
23. น.ส. นฤมล นิธรรม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
24. น.ส. บุษยาภา ทองสุทธ์ิ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
25. น.ส. เบญญา กิจวิมลรตัน ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
26. น.ส. เบญญาภา ยะนิล วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
27. นาย ปริตต์บดินทร ์ มั่นปาน บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
28. น.ส. ปรินดา โพธิสกล สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
29. น.ส. ปิยฉัตร เกิดศร ี พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
30. น.ส. ปิยะนันท ์ เพชรงาม หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
31. น.ส. พรรณปพร พึ่งผล วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
32. น.ส. พรรณพรรษ สังวาลย์เงิน สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
33. นาย พร้อม เกตุอร่าม อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
34. น.ส. พิมพ์นิภา สีกา ไทรโยคน้อยวิทยา กาญจนบุร ี
35. น.ส. เพ็ญนภาพร จิตต์ตรง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
36. น.ส. ภัทราวด ี แย้มประโคน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
37. น.ส. ลัดดาวลัย ์ แสงศร ี ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
38. นาย วรวุฒ ิ เเซ่เเต ้ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
39. น.ส. วรัทยา วัฒนะภูต ิ พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
40. น.ส. วริศรา หอสกุลชัย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
41. น.ส. วริษฐา ทองใบ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
42. นาย ศักดา รงค์ทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
43. น.ส. ศิรชยา ตฤณชาต ิ บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุร ี
44. นาย ศุภกฤต มรรคผล เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
45. น.ส. สรลัชนา เหลืองนฤทัย หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
46. น.ส. สริตา ทรงเขตร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
47. น.ส. สโรชา ทวีไกรกุล นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
48. น.ส. สุธาสิน ี คล่องใจ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
49. น.ส. สุภสัสร มิ่งขวัญ ปราจีนกัลยาณ ี ปราจีนบุร ี
50. นาย สุเมธ เสียงแจ้ว กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
51. น.ส. อธิตานันท ์ ภัทรเศรษฐวัฒน์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

52. นาย อภิวัตต ์ อภิพัฒน์วสุ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
53. น.ส. อรัญญา รุ่งโรจน์กิตติดลุย ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
54. น.ส. อรัญญา ศรีวิจารณ ์ นิยมศิลป์อนสุรณ ์ เพชรบูรณ ์
55. นาย อาชัญวิชญ์ ศุภมิตรกฤษณา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
56. น.ส. อาทิตยา วรรณรังษี ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
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57. น.ส. อาทิตยา จันทร์เจรญิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
58. น.ส. ไอริณ บุญกลุ่ม วัดป่าประดู ่ ระยอง 

คณะวิทยาการจัดการ 
โควตา 28 จังหวัด 
00812000102  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกวรรณ ยางทัด เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
2. น.ส. กนกวรรณ เรืองฉาย อัมพรไพศาล นนทบุรี 
3. น.ส. กมลทิวา วงษ์เทศ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ 
4. น.ส. กมลธร มนัสบุญเพิ่มพูล เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
5. น.ส. กมลลักษณ ์ อบแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุร ี เพชรบุร ี
6. น.ส. กรรณิกา ภิญโญยิ่ง สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
7. น.ส. กรรว ี สนธิภักด ี บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
8. นาย กฤตพล รพีอาภากุล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

9. น.ส. กฤษณีญา เดือนงาม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
10. นาย กลวัชร อนันตศักดิ ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
11. น.ส. กัญญาพัชร สว่างรัตน ์ ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

12. น.ส. กัญยาณ ี เลากสิกรรม หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
13. น.ส. กานต์ธิดา พัฒโนทัย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
14. นาย กิตติพงศ์ สุขปานเจริญ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
15. นาย กิตติพิชญ ์ ปันส่วน สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
16. น.ส. กุสุมา มีสัตย ์ สารสาสน์วเิทศสุวรรณภูม ิ สมุทรปราการ 
17. นาย เกริกเกียรต ิ เหล็กแก้ว สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
18. นาย เกษมศักย ์ ปาสาเน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
19. นาย เกียรติศักดิ ์ เซี่ยงฉิน โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
20. น.ส. ขนิษฐา อุทธา เมืองพัทยา (มัธยมสาธติพัทยา) ชลบุร ี
21. น.ส. ขัตติยา เมืองสุวรรณ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
22. น.ส. เข็มอัปสร แดงก่อเกื้อ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุร ี
23. น.ส. จรรยภรณ ์ มีสุข กศน. อ าเภอบางละมุง ชลบุร ี
24. น.ส. จริยา อ่อนทิมวงษ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุร ี
25. น.ส. จารว ี บุญศิร ิ วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
26. น.ส. จารุวรรณ น้ าดอกไม ้ มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
27. นาย จิตรภาณ ุ มาตรา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
28. นาย จิรพงษ ์ รัตนากร ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
29. นาย จิระทีปย ์ จินดากว ี อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
30. น.ส. จิราพร สุวรรณโสภา โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
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31. น.ส. จิราพัชร เสนาะค า ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา ราชบุร ี
32. น.ส. จิราลักษณ ์ แพรบ ารุง สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
33. นาย จีรวัฒน์ จ าเล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
34. น.ส. จุฑามาศ ไลยกลู พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
35. น.ส. จุฑามาศ แซ่ลี ้ เสาไห้ วิมลวิทยานุกลู สระบรุ ี
36. น.ส. ฉัตรชวาณ ี ลีลาวิโรจน ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
37. นาย ฉัตรดนัย เคร่งครดั สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
38. น.ส. ชญาน์ทิพย์ วงษ์สมัย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
39. น.ส. ชฎาพร พุ่มชะเอม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
40. น.ส. ชนกานต์ อินทรีย์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
41. น.ส. ชนนิกานต์ เสรีนนท์ชัย สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
42. น.ส. ชนม์ธีรา ข าละม้าย โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
43. น.ส. ชนัญชิดา มั่นค า เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
44. น.ส. ชนิตร์ปรียา น้ าเพชร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
45. น.ส. ชลลดา จังพานิช เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
46. นาย ชลสิทธ์ิ เพิงสงเคราะห ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
47. นาย ชัยวุฒ ิ อนุกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
48. น.ส. ชุติกาญจน ์ แซ่โค้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
49. นาย เชาวริณ ดวงศร ี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
50. น.ส. ฌาณิศา นุ่มจิตร ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
51. น.ส. ญาดา ศรีนวล ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
52. น.ส. ญาดา ธนิทธิพันธ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร [วัดพุทธโสธร] ฉะเชิงเทรา 
53. นาย ฐณะวัฒน ์ พงศกรวิวัฒน์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
54. น.ส. ฐิติกา ภู่แก้ว โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
55. น.ส. ฐิติพร โมเม้า นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
56. นาย ณภัทร คงไข่ศร ี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
57. น.ส. ณภสัสร สุภาผล อัมพรไพศาล นนทบุรี 
58. น.ส. ณัฎฐณิชา อนันตชานนท์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
59. น.ส. ณัฏฐา รักซ้อน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

60. น.ส. ณัฐชยา แสงข า สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
61. น.ส. ณัฐณิชา ตระกลูบางคล้า สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
62. น.ส. ณัฐนิชา แก้วตา ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
63. น.ส. ณัฐนิชา เทียนแก้ว ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
64. นาย ณัฐพนธ ์ สมจิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
65. น.ส. ณัฐภสัสร สร้อยพลอย เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง 
66. น.ส. ณัฐรดา ภูวดลไพโรจน ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
67. น.ส. ณัฐริกา จาปะสุข ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
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68. น.ส. ณัฐวด ี รุ่งอิทธิวงศ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
69. นาย ณัฐวัฒน ์ เพชรวรกิตติ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
70. นาย ณัฐสกนธ ์ ปัญญาวัฒนาสกุล สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
71. น.ส. ณิชกานต ์ แป้นเหมือน วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
72. น.ส. ดวงฤทัย ศรีวงค์ษา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
73. น.ส. ดารณ ี เพชรทวีศิร ิ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
74. น.ส. ตติญา จาดพันธ์อินทร ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
75. น.ส. ทอแสง เนตรสุวรรณ กศน. อ าเภอเมืองตราด ตราด 
76. นาย เทวัญ ไชยเชษฐา ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
77. นาย ธนพนธ ์ รุ่งถาวรวงศ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
78. นาย ธนวันต์ ลิ้มด าเนิน ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
79. นาย ธนสิทธ์ิ อุรุเอกโอฬาร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ชลบุร ี

80. น.ส. ธนัชพร ทิมทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
81. น.ส. ธนัชพร อินทะสระ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
82. น.ส. ธนัญญา สันทัด สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
83. นาย ธนากร อร่ามศร ี นครนายกวิทยาคม นครนายก 
84. นาย ธนากุล แซ่หล ี พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
85. นาย ธนายุต ปานดารา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
86. นาย ธราธร ลิมปนชัยพรกลุ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
87. น.ส. ธัญจิรา ด ารงชัยนิมิตร พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
88. น.ส. ธัญชนก บูชายันต์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
89. น.ส. ธัญญลักษณ ์ สุวรรณบุตร ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
90. น.ส. ธัญญาลักษณ ์ มีเอี่ยม สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
91. น.ส. ธัญญาลักษณ ์ บุญซ้อน สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
92. น.ส. ธัญรดา พึ่งสมศักดิ ์ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
93. น.ส. ธัญรด ี ใจตรง ตราษตระการคุณ ตราด 
94. น.ส. ธัญลักษณ ์ ทิพย์พานทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
95. น.ส. ธัญวรัตน ์ สุณาพันธ ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
96. น.ส. ธีรดา สุปัญบตุร อัมพรไพศาล นนทบุรี 
97. นาย ธีรพัฒน ์ ศักดิ์ก าจร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

98. นาย ธีรภัทร พิมพ์เจริญ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
99. น.ส. ธีราวด ี อินสุข สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
100. น.ส. นนทกร ปรีชากรรม ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
101. นาย นภณัฏฐ ์ พิทักษ์เฉลิมวงศ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
102. น.ส. นภัสวรรณ เจริญธรรม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
103. น.ส. นภัสสร เมฆอรณุ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
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104. น.ส. นรีรัตน ์ ประสมศาสตร ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
105. น.ส. นัทธมน แสงทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
106. น.ส. นันทกานต ์ เหมมัน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
107. น.ส. นันท์นภัส มากระด ี อัมพรไพศาล นนทบุรี 
108. น.ส. นันทนัช มาลาพงษ ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุร ี
109. นาย นันทภพ บุญเจรญิ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
110. น.ส. นันทิชา พวงมาลี มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
111. น.ส. นันทิชา นันทา นครนายกวิทยาคม นครนายก 
112. นาย นายวิศรุต ขาวมานิตย ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
113. น.ส. นาราภัทร อยู่เย็น สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
114. น.ส. น้ าทิพย ์ จุนเจิม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
115. น.ส. นิชาภา ชุ่มชัยรัตน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
116. นาย นิธิศ สีนวล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
117. นาย นิรวิทธ์ วีรงคเสนีย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
118. น.ส. บัณฑิตา อยู่สุข สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
119. นาย บัณฑิตา แสนเหมือน สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
120. นาย บุญชนก วรรณพานิชย ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
121. น.ส. เบญจวรรณ แก้วศรีเมือง เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
122. น.ส. ปทุมพร ฉิมจินดา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
123. นาย ปพนธ ์ บุญสะอาด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
124. นาย ปรเมษฐ ์ กิ่งทอง สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
125. น.ส. ประพาฬรตัน ์ พรพิพัฒน์พงศ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
126. น.ส. ประภสัรา แจ้งอรุณ นครนายกวิทยาคม นครนายก 
127. น.ส. ประภาภรณ ์ ไทรโยควิจิตร ราชินีบูรณะ นครปฐม 
128. น.ส. ประภาวลัย ์ นงเอ้ บางแพปฐมพิทยา ราชบุร ี
129. น.ส. ปรายฟ้า เจริญสุข เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
130. นาย ปริชญ ์ แก้วโย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
131. น.ส. ปรินดา โพธิสกล สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
132. น.ส. ปริม เปรมพงษ์สวสัดิ ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
133. น.ส. ปรียานุช เกรียท่าทราย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
134 น.ส. ปรียาภรณ ์ คงแสงไชย เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
135. นาย ปวริศา อัตตสมบัต ิ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
136. น.ส. ปวันรัตน ์ แสนประเสริฐ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
137. น.ส. ปัญนรัตน ์ มุ่งคุณ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
138. น.ส. ปาณัสม ์ คงคา ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
139. น.ส. ปาณิสรา เนตรพัฒน์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
140. น.ส. ปาริตา มิตรสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี 
141. น.ส. ปาลิตา รุจิเรข อัมพรไพศาล นนทบุรี 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
142. น.ส. ปิยะนันท ์ เพชรงาม หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
143. นาย ปุญญพัฒน ์ แม้นเขียว ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
144. น.ส. เปมิกา วุฒิรัตน ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
145. นาย พขร อุไรงาม อ่างศิลาพิทยาคม [ชลราษฎรอ ารุง 2] ชลบุร ี
146. น.ส. พรนภา ไชยวุฒิ วัดธรรมจริยาภิรมย ์ สมุทรสาคร 
147. นาย พร้อม เกตุอร่าม อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
148. นาย พลากร เกิดทรัพย ์ เบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 
149. น.ส. พัชรากร เหรียญทอง เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
150. น.ส. พัฒน์นรี มงคลปิยวัฒน ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
151. นาย พันธกานต์ กะดีแดง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
152. นาย พันธ์ยศ สิริกุลธนภาคย ์ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
153. น.ส. พิชชาพร ประสิทธ์ิสุข ระยองวิทยาคม ระยอง 
154. น.ส. พิชญา บุญปรีชา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

155. น.ส. พิมนภา หาญนอก สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
156. น.ส. พิมพ์นภา ดวงช่ืน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
157. น.ส. พิมพิชชา พรหมวาส อัมพรไพศาล นนทบุรี 
158. น.ส. พิมพิศา ศิริสุวรรณสิทธ์ิ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
159. นาย พิรพัฒน ์ จิตติธีระนนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
160. น.ส. พิรุณลักษณ ์ สมิงนรา ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
161. นาย พีรวิชญ์ สังข์เพิ่ม หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
162. นาย พุฒิพงศ์ เสาเฉลิม โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
163. นาย พุฒิเมธ ชุมตีนอก มารีวิทย ์ ชลบุร ี
164. น.ส. ภควด ี ควรสนอง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
165. น.ส. ภณิตา กรสุวรรณเลิศ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
166. นาย ภัคนรินทร ์ บุญล้อม รัตนาธิเบศร ์ นนทบุรี 
167. นาย ภัคพงศ ์ เขียวมีส่วน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

168. น.ส. ภัณฑริา เมฆกลุวิโรจน ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
169. น.ส. ภัทรภร สินสมศักดิ ์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
170. น.ส. ภัทรวรรณ ทัพประยงค ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
171. น.ส. ภัทรศยา เรืองลอยข า เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
172. น.ส. ภัทรสดุา จูแพ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
173. นาย ภาธรณ ์ พรหมสาขา สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
174. นาย ภูริทัต ชมภู สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
175. นาย ภูริทัต แจ่มศร ี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
176. นาย มติณัฐ ปิ่นประชาสรร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
177. น.ส. มุจลินท์ พรมเม้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
178. น.ส. เมวิกา สืบเหล่าง้ิว วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
179. นาย ยุทธนา เนตรกาศักดิ ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
180. น.ส. รรินรตัน ์ ประเสริฐวิทย ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ชลบุร ี

181. นาย รวิสุต เก้าเอี้ยน เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
182. น.ส. รัชฎา ลามอ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
183. น.ส. รัตนาภรณ ์ แซ่หล ี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
184. น.ส. ราชาวด ี ขาววรรณะ เสาไห้ วิมลวิทยานุกลู สระบรุ ี
185. นาย รามิล อนุวัตพาณิชย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
186. น.ส. ลภสัรดา พัฒนะบุญโชค กศน. อ าเภอบ้านโป่ง ราชบุร ี
187. น.ส. ลลลิ เจนกระบวนหดั แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
188. นาย ลักษมน กฤษเกล้า สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
189. น.ส. วนาทิพย ์ เกียรตินันท ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
190. น.ส. วรรษมน ชีวัฒนารมย ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
191. น.ส. วรฤทัย เจริญส่งเสริมกิจ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
192. น.ส. วรัญรตัน ์ ทองบาง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
193. น.ส. วริญญา สารวิทย ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
194. นาย วริทธ์ิธร ชีวสิทธิยานนท ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
195. น.ส. วรินธร เกาะน้อย สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
196. น.ส. วริยา ช่างเรือ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
197. น.ส. วริศรา พรมเพียงช้าง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
198. น.ส. วันวิสาข ์ ยองใย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
199. น.ส. วัลลภา สิทธิมงคล หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
200. น.ส. วิยดา จุ่นหัวโทน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
201. น.ส. วิลาวัณย ์ ยอดด ี บางแพปฐมพิทยา ราชบุร ี
202. นาย วีรภัทร สุขสยาม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
203. น.ส. ศรัณย์พร เฮงอนุพันธ์ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
204. น.ส. ศวรรญา รุทธิฤทธ์ิ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
205. น.ส. ศศิธร หมื่นอินทร ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
206. น.ส. ศิธาพร นรสิงห ์ สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
207. น.ส. ศิธิตา โสมทนงค ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
208. น.ส. ศิรภัทรสร มาลัย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
209. น.ส. ศิริกัญญา หมัดตะเห สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

210. น.ส. ศิริลักษณ ์ ปีปทุม อัมพรไพศาล นนทบุรี 
211. น.ส. ศุภลักษณ ์ ประเศรษฐสตุ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
212. นาย ศุภวิชญ ์ รุจจาร ี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
213. นาย ศุภวิชญ ์ ศุภศร ี สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
214. นาย สงกรานต ์ แก้วกุลฑล โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
215. น.ส. สรลัยา ผึ่งแผ ่ ระยองวิทยาคม ระยอง 
216. น.ส. สโรชา ตัณฑะเตมีย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
217. น.ส. สวรรยา รังสิยานันต ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
218. น.ส. สวรรยา ตันอยู่โชค สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
219. นาย สิรภพ กิตติวัฒนากูล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
220. น.ส. สิรันญา แก้วดวงเทียน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

221. น.ส. สิรณิัฐ เขียวจันทร์แสง อัมพรไพศาล นนทบุรี 
222. น.ส. สิริยากร หลิน เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
223. น.ส. สิริยากร เพียราษฎร ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
224. น.ส. สิริรตัน ์ ใจศล เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
225. น.ส. สิรีธร ฉอ้อนโฉม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
226. น.ส. สุทธิศา ชุมพล อัมพรไพศาล นนทบุรี 
227. น.ส. สุธาทิพย ์ ภู่ฮะ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
228. น.ส. สุธิดา บัวพูล พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
229. นาย อนวรรษ ์ เกตุแก้ว สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
230. น.ส. อภิชญา บุญด าเนิน กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
231. น.ส. อภิชญา ไพบูลย์ฐติิพรชัย เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
232. น.ส. อภิญญา แปงน้อย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
233. น.ส. อภิสรา สามหมอ เบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 
234. น.ส. อมรรัตน ์ สุวรรณวานิช ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
235. น.ส. อมรรัตน ์ สุขส าราญ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
236. น.ส. อรนิสา พงษ์ไพบูลย ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
237. น.ส. อริสรา นาเมือง สิงห์สมุทร ชลบุร ี
238. น.ส. อลิชา วรารักษ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
239. น.ส. อลิสา รอดละมูล อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
240. น.ส. อสมาภรณ ์ พรพิทักษ์พงศ์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
241. น.ส. อัจฉรา ซ่อนกลิ่น โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
242. น.ส. อัจฉราพร ขาวผ่อง กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
243. นาย อัยการ โครพ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
244. น.ส. อาทิตยา ตาปสนันทน ์ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
245. นาย อานันท์ สุวรรณราช ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
246. น.ส. อาระยา พิมพ์ตะค ุ บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
247. น.ส. อิงอร ฉัตรกรด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
248. นาย อิศเรศ ถึงบุญมา ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
249. น.ส. อิษยา สุขสมนึก ระยองวิทยาคม ระยอง 
250. นาย อิสราพันธ ์ ไพรนรินทร ์ กศน. อ าเภอก าแพงแสน นครปฐม 
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251. น.ส. อุทุมพร มานะกิจก าธร วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 
252. น.ส. อุษณา สิงห์บูรณา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
253. น.ส. อุษณี สิงห์บูรณา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี

00812000402  สาขาวิชาการตลาด 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กมลทิวา วงษ์เทศ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ 
2. น.ส. กรกนก ศุภกาญจนเ์ดชากุล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
3. น.ส. กรรว ี สนธิภักด ี บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
4. น.ส. กรองกาญจน ์ อินด า อัมพรไพศาล นนทบุรี 
5. น.ส. กฤษณีญา เดือนงาม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
6. น.ส. กัญจน์ณิชา เวชโอสถ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
7. น.ส. กัญญ์วรา จิรธรรมวิทย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
8. น.ส. กัญญาพัชร แสงประทุม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
9. น.ส. กาญจนา นิตสุวรรณ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
10. นาย กิตติกร เทศเอี่ยม บ้านนา นายกพิทยากร นครนายก 
11. นาย กิตติพิชญ ์ ปันส่วน สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
12. น.ส. กุลสตร ี เมี่ยงโฮ ้ ชลบุรี สุขบท ชลบุร ี
13. น.ส. เกตุมณ ี หนูพลับ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
14. นาย เกียรติศักดิ ์ เซี่ยงฉิน โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
15. น.ส. จริยา อ่อนทิมวงษ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุร ี
16. นาย จิรพนธ ์ ม่วงพรวน บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
17. น.ส. จิรสตุา จันทร์กมล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
18. นาย จิระทีปย ์ จินดากว ี อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
19. น.ส. จิรัชญา แก้วกล่ า จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
20. นาย จิราย ุ เอี่ยมใจกล้า ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
21. น.ส. จิราวรรณ มาตนาค เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
22. น.ส. ฉัตรชวาณ ี ลีลาวิโรจน ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
23. นาย ฉัตรดนัย เคร่งครดั สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
24. นาย ฉัตรพิชิต ภูษาทอง บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
25. น.ส. ชญาน์ทิพย์ วงษ์สมัย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
26. น.ส. ชญานี ธรรมวุฒ ิ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
27. น.ส. ชนกานต์ อินทรีย์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
28. น.ส. ชนัญชิดา มั่นค า เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
29. น.ส. ชนากานต์ แจ่มกระจา่ง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
30. น.ส. ชลลดา จังพานิช เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
31. นาย ชลสิทธ์ิ เพิงสงเคราะห ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
32. น.ส. ชลิตา ทองมูลเนือง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
33. น.ส. ชวัลญา ปรีชาวาท ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
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34. น.ส. ชัชรีย์ เสฐียรโกเศศ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
35. นาย ชัยวุฒ ิ อนุกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
36. น.ส. ชาลิสา วงค์ทวี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
37. น.ส. ชิตวรี หอมผล ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
38. น.ส. ชุตินันท ์ ภินทราภรณ ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
39. น.ส. ชุลีกร ดวงเเก้ว อัมพรไพศาล นนทบุรี 
40. นาย เชาวริณ ดวงศร ี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
41. น.ส. โชติกา อยู่ศิร ิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
42. น.ส. ญาดา ศรีนวล ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
43. น.ส. ญาดา ธนิทธิพันธ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร [วัดพุทธโสธร] ฉะเชิงเทรา 
44. นาย ฐณะวัฒน ์ พงศกรวิวัฒน์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
45. น.ส. ณภสัสร สุภาผล อัมพรไพศาล นนทบุรี 
46. น.ส. ณัฎฐณิชา อนันตชานนท์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
47. น.ส. ณัฎฐธิดา สีระพันธ ์ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
48. น.ส. ณัฐชยา แสงข า สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
49. น.ส. ณัฐฐินันท์ ฤกษ์ด ี สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
50. น.ส. ณัฐทริกา เปียแก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
51. นาย ณัฐพนธ ์ โพธิ์กุล นครนายกวิทยาคม นครนายก 
52. น.ส. ณัฐภสัสร สร้อยพลอย เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง 
53. น.ส. ณัฐวด ี รุ่งอิทธิวงศ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
54. นาย ณัฐสกนธ ์ ปัญญาวัฒนาสกุล สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
55. น.ส. ดลธพร ธิยานันท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
56. น.ส. ตติญา จาดพันธ์อินทร ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
57. น.ส. ตนุว ี ชงกุล วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
58. นาย ถาวร เฉลิม เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต ์ ชลบุร ี
59. นาย ทินกร ขุนค า เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
60. นาย ธนพนธ ์ รุ่งถาวรวงศ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
61. นาย ธนสิทธ์ิ อุรุเอกโอฬาร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ชลบุร ี

62. น.ส. ธนัญญา สันทัด สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
63. นาย ธนากุล แซ่หล ี พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
64. นาย ธนาธิป เสถียรจารุการ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
65. น.ส. ธมลวรรณ น้อยจ้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
66. นาย ธรณ์ธันย ์ สัมฤทธ์ิ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
67. น.ส. ธัญจิรา ด ารงชัยนิมิตร พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
68. น.ส. ธัญชนก บูชายันต์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
69. น.ส. ธัญญาลักษณ ์ บุญซ้อน สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
70. น.ส. ธัญทิพย์ วงษ์สวัสดิ ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
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71. น.ส. ธัญยากร พุทธพรทิพย์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
72. น.ส. ธัญรดา พึ่งสมศักดิ ์ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
73. น.ส. ธัญรัตน ์ ศรีทรงวุฒิ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
74. น.ส. ธัญลักษณ ์ ทิพย์พานทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
75. น.ส. ธัญวรัตน ์ สุณาพันธ ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
76. นาย ธีรพัฒน ์ ศักดิ์ก าจร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

77. นาย ธีรภัทร พิมพ์เจริญ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
78. น.ส. นงนภัส จั่นทอง อัมพรไพศาล นนทบุรี 
79. น.ส. นพรัตน ์ แสนรัก พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
80. น.ส. นภสร พนัสนอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
81. น.ส. นภัสสร เมฆอรณุ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
82. น.ส. นรีรัตน ์ ประสมศาสตร ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
83. น.ส. นฤมล ทองดอนง้าว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
84. น.ส. นัทธมน หนูรัก ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
85. น.ส. นันท์นภัส มากระด ี อัมพรไพศาล นนทบุรี 
86. น.ส. นันทิชา พวงมาลี มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
87. นาย นายวิศรุต ขาวมานิตย ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
88. นาย นาวิน กรดเครือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
89. น.ส. น้ าทิพย ์ จุนเจิม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
90. น.ส. น้ าผึ้ง สังข์ทุ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุ ี ชลบุร ี
91. นาย นิธิศ สีนวล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
92. น.ส. นุสรินทร ์ ชมนิล อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
93. น.ส. เนตรสกาว หวังโอบกลาง พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
94. นาย บัณฑิตา แสนเหมือน สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
95. น.ส. ณัฐพร บัวชุ่ม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
96. น.ส. บัวก่ีน้อย จูฑะวชิรโรจน ์ กศน. อ าเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
97. นาย บุญชนก วรรณพานิชย ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
98. น.ส. บุษยา ทองสุขธรรม ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
99. น.ส. เบญจวรรณ แก้วศรีเมือง เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
100. น.ส. ปกิตตา แก้วมุกดา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
101. นาย ปณิธาน พลเสน สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
102. น.ส. ปทุมพร ฉิมจินดา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
103. น.ส. ประภสัรา แจ้งอรุณ นครนายกวิทยาคม นครนายก 
104. น.ส. ประภสัสร อินทรศร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
105. น.ส. ประภสัสร สุวรรณข า คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
106. นาย ปริชญ ์ แก้วโย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
107. นาย ปริยวิศว์ เอี่ยมขจรชัย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
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108. นาย ปวริศา อัตตสมบัต ิ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
109. น.ส. ปันนา อินทร์เทา สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
110. น.ส. ปาณัสม ์ คงคา ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
111. น.ส. ปาณิศา เร่งก าเหนิด เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
112. นาย ปิติภัทร ปอยบี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
113. น.ส. เปมิกา สากล่ า กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

114. น.ส. ผกามาศ กิจกุลน าชัย ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
115. น.ส. พนิดา พลายแก้ว สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
116. นาย พลากร เกิดทรัพย ์ เบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 
117. น.ส. พัชรากร เหรียญทอง เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
118. น.ส. พัชราภา สุโพธิ์พัฒน์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
119. น.ส. พัชริดา ศิริรุ่งงาม ธัญรัตน ์ ปทุมธาน ี
120. น.ส. พิมพ์นิภา สีกา ไทรโยคน้อยวิทยา กาญจนบุร ี
121. น.ส. พิมพ์สุภา เมฆาลัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
122. น.ส. พิมพิศา ศิริสุวรรณสิทธ์ิ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
123. นาย พิรพัฒน ์ จิตติธีระนนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
124. นาย พิสิษฐ ์ สุขเกษม มารีวิทย ์ ชลบุร ี
125. นาย พีรวิชญ์ สังข์เพิ่ม หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
126. นาย พุฒิพงศ์ เสาเฉลิม โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
127. น.ส. พู่กัน รูปลออ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
128. น.ส. เพ็ญวิลัย รอดแก้ว วังจันทร์วิทยา ระยอง 
129. น.ส. ภวิตรา กานต์วรัญญ ู เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
130. น.ส. ภัคจีรา จันทรพุฒ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
131. นาย ภัคนรินทร ์ บุญล้อม รัตนาธิเบศร ์ นนทบุรี 
132. น.ส. ภัณฑริา เมฆกลุวิโรจน ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
133. น.ส. ภัทรพร แสงจันทร ์ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
134. น.ส. ภัทรสดุา จูแพ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
135. น.ส. ภัทราภรณ ์ อึ้งเจริญวงค ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
136. นาย ภาคิไนย แย้มนิล กศน. อ าเภอท่ายาง เพชรบุร ี
137. นาย ภูริทัต แจ่มศร ี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
138. น.ส. มณีรม่เกล้า อุดมแดงอร่าม สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
139. นาย มติณัฐ ปิ่นประชาสรร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
140. น.ส. มนสิชา เครือรตันไพบูลย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
141. น.ส. มัชฌากร ช่วยเจริญสุข มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา 
142. น.ส. มุกมณ ี โสสสีุข ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
143. นาย เมธาวัสส ์ จิตติธีระนนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
144. น.ส. เมธาวี ทองพันธ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
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145. น.ส. เมศิน ี นาคินทร ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
146. น.ส. ยลรดา เทพเศรษฐา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
147. นาย ยุทธนา เนตรกาศักดิ ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
148. น.ส. รัชฎา ลามอ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
149. นาย รัญชิดา เจริญสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
150. น.ส. รัตนา วราสินธุ ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
151. น.ส. รัตนาภรณ ์ แซ่หล ี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
152. น.ส. รินทร์ลภัส เธียรฐิติวุฒ ิ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
153. น.ส. รินรดา ละออเอ่ียม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
154. น.ส. รุจิษยา อยู่เช้ือ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
155. น.ส. ลภสัรดา พัฒนะบุญโชค กศน. อ าเภอบ้านโป่ง ราชบุร ี
156. น.ส. ลักษมณ อ าพรพงษ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
157. น.ส. วนัสนันท์ ชนช่ืนชมวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
158. น.ส. วนาทิพย ์ เกียรตินันท ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
159. น.ส. วนิดา กลมเกลี้ยง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
160. น.ส. วรรณพร ใจกล้า อู่ทอง สุพรรณบุร ี
161. น.ส. วรรณวด ี มังน้อย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
162. น.ส. วรฤทัย เจริญส่งเสริมกิจ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
163. น.ส. วรัทยา วัฒนะภูต ิ พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
164. น.ส. วราภรณ ์ นาคมีศร ี จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
165. น.ส. วริญญา สารวิทย ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
166. นาย วริทธ์ิธร ชีวสิทธิยานนท ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
167. น.ส. วริศรา แจ่มกระจา่ง ระยองวิทยาคม ระยอง 
168. น.ส. วันวิสาข ์ ยองใย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
169. น.ส. วัลลภา สิทธิมงคล หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
170. น.ส. วารุณ ี เรืองสวัสดิ ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
171. น.ส. วิชิตา คัดถาวร ระยองวิทยาคม ระยอง 
172. นาย วิริยะ รังสิโณทัย ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
173. น.ส. ศรัณย์พร เฮงอนุพันธ์ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
174. น.ส. ศศิธร ศศิสนธิ ์ ศรียาภยั ชุมพร 
175. น.ส. ศศิพิมล บุญช่วย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
176. น.ส. ศิริกัญญา หมัดตะเห สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

177. น.ส. ศิริฆาธิรตัน ์ กรมทะนา เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
178. น.ส. ศิริลักษณ ์ ปีปทุม อัมพรไพศาล นนทบุรี 
179. นาย ศุภณัฐ บุญยืน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
180. นาย ศุภวิชญ ์ ศรีธรรมรัก พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
181. นาย ศุภวิชญ ์ รุจจาร ี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
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182. น.ส. ศุภาวด ี วรรณฤกษ ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
183. น.ส. สกุลรตัน ์ เข็มวรรณ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
184. น.ส. สโรชา เจริญยิ่ง กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

185. น.ส. สโรชา หันตรา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
186. น.ส. สวรรยา ตันอยู่โชค สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
187. นาย สิรภพ กิตติวัฒนากูล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
188. น.ส. สิรันญา แก้วดวงเทียน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

189. น.ส. สิรณิัฐ เขียวจันทร์แสง อัมพรไพศาล นนทบุรี 
190. น.ส. สิริมนต ์ โยธ ี บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
191. น.ส. สิริยากร หลิน เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
192. น.ส. สุกิตตา มีเทียม สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
193. น.ส. สุดารตัน ์ ทองดี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
194. น.ส. สุธาทิพย ์ ภู่ฮะ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
195. น.ส. สุธิดา บัวพูล พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
196. น.ส. สุวพีร ์ แสงสว่างเสรีกุล ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
197. น.ส. สุวีรยา ปลื้มกระจ่าง วินิตศึกษา ลพบุร ี
198. น.ส. แสงอรุณ สิงคลีประภา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

199. น.ส. อธิติยา สิทธิพูลทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
200. น.ส. อนุธิดา สมบัตเิจรญินนท ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
201. นาย อรรถพล ซื่อดี สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
202. น.ส. อริสรารัศ วีระรัชชานนท์ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
203. น.ส. อรุณ ี รุ่งโรจน ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
204. น.ส. อลิสา รอดละมูล อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
205. น.ส. อัจฉรา ซ่อนกลิ่น โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
206. นาย อัยการ โครพ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
207. นาย อานันท์ สุวรรณราช ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
208. น.ส. อาภารัตน ์ พูลสวัสดิ ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
209. น.ส. อิงอร ฉัตรกรด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
210. น.ส. อินทิรา พูลแสวง สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
211. นาย อิสรา ฮวดสุวรรณ ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
212. น.ส. อุษณา สิงห์บูรณา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
213. น.ส. อุษณี สิงห์บูรณา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
214. น.ส. ไอริณ บุญกลุ่ม วัดป่าประดู ่ ระยอง 
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1. น.ส. กมลชนก ข าดี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
2. น.ส. กมลธร มนัสบุญเพิ่มพูล เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
3. นาย กริช มากมูล โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
4. น.ส. กฤตพร ศักดิ์กัลยาวด ี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
5. นาย กฤตพล รพีอาภากุล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

6. นาย กษิดิ์เดช ขาวทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
7. น.ส. กัญญาณัฐ สังคีตปกรณ ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

8. น.ส. กัญญาพัชร แสงประทุม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
9. น.ส. กาญจนา เก็ม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
10. น.ส. กานต์ธิดา พัฒโนทัย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
11. น.ส. กุลนันท ์ กาลเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
12. น.ส. เกตุมณ ี หนูพลับ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
13. น.ส. เกศแก้ว นิวัฒน์ชัยโรจน ์ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
14. น.ส. ขัตติยา เมืองสุวรรณ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
15. น.ส. ขันตยาภรณ ์ ตรีตรุยานนท์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
16. น.ส. เขมอัปสร พรหมกุลจันทร ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
17. น.ส. คณาภรณ ์ นิ่มข า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
18. น.ส. จริญญา เรือนทอง อัมพรไพศาล นนทบุรี 
19. นาย จักรพันธ์ ด าเนินภณัฑ ์ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
20. น.ส. จันทร์พร อรุณวงศ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
21. นาย จิรวัฒน์ มากเมือง ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
22. น.ส. จิรัชยา เศวตคชกุล มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
23. น.ส. จิราพร สุวรรณโสภา โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
24. น.ส. จิราวรรณ มาตนาค เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
25. น.ส. จุฑามาศ พึ่งแพ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
26. น.ส. เจนจิรา ค าจันทร ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
27. น.ส. ชนากานต์ พิบูลย์ผล อรุณวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
28. น.ส. ชนิกานต์ บรรจง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
29. น.ส. ชนินาถ ภาณะรมย ์ กศน. อ าเภอปากเกรด็ นนทบุรี 
30. น.ส. ชนิษฐา สุภัตราภรรณ ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
31. น.ส. ชมพูนุช บุญประเสริฐ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
32. น.ส. ชมพูนุช เนื่องแก้ว หนองเสือวิทยาคม ปทุมธาน ี
33. น.ส. ชยาภรณ ์ จันทรา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
34. น.ส. ชลธิชา แร่สันเทียะ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
35. น.ส. ชลเนตร บุญฤทธ์ิลักขณา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 



- 121 - 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

36. น.ส. ชลลดา ทิฐิศานต์ศิร ิ ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
37. น.ส. ชลิดา ลีนาบัว สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
38. น.ส. ชลิตา ทองมูลเนือง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
39. น.ส. ชวัลญา ปรีชาวาท ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
40. น.ส. ชัญญาดา รักค า พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
41. น.ส. ชัญญานุช บุญสุยา สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
42. น.ส. ชาลิสา วงค์ทวี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
43. น.ส. ชุติกาญจน ์ ผาศิร ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
44. น.ส. ญาณากร แสงแสน สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
45. น.ส. ญาณิศา ซ้ายขวัญ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
46. น.ส. ฐิติมา ทิมแก้ว โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
47. น.ส. ณัฐกฤตา เกิดเที่ยง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
48. น.ส. ณัฐกานต ์ รื่นภาค อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
49. น.ส. ณัฐชยา แสงข า สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
50. น.ส. ณัฐณิชา ตระกลูบางคล้า สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
51. น.ส. ณัฐธิดา ฝ่ายคณุวงศ์ กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
52. น.ส. ณัฐนิชา แก้วตา ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
53. นาย ณัฐพนธ ์ โพธิ์กุล นครนายกวิทยาคม นครนายก 
54. น.ส. ณัฐภสัสร สร้อยพลอย เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง 
55. น.ส. ดลถิญญ ์ อ่อนสัมพันธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
56. น.ส. ดวงพร วิลาวรรณ นารีวิทยา ราชบุร ี
57. น.ส. ตติญา จาดพันธ์อินทร ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
58. น.ส. ทรรศนันทน ์ อ่อนละมูล คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
59. น.ส. ทัศวรรณ จ าปาทอง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
60. นาย ทินกร ขุนค า เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
61. นาย ทิวากร ฉายศิริแข ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
62. น.ส. ทิวาพร แป่มจ านัก ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
63. น.ส. เทพารักษ์ ชัยวงษ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
64. น.ส. แทนหทัย ตั้งประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
65. น.ส. ธนพร ขจรไพศาล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
66. น.ส. ธนภรณ ์ บุราคร ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
67. น.ส. ธนภรณ ์ ศิริออย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
68. นาย ธนสิทธ์ิ อุรุเอกโอฬาร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ชลบุร ี

69. นาย ธนะรัชต ์ อ่อนแก้ว รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
70. น.ส. ธนารีย ์ นาคีสถิตย ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
71. น.ส. ธมนวรรณ บังเกิดสุข สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
72. นาย ธราธร ลิมปนชัยพรกลุ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
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73. น.ส. ธัญชนก บูชายันต์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
74. น.ส. ธัญพร ธูปทอง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
75. น.ส. ธันยพร ประจ าแถว ระยองวิทยาคม ระยอง 
76. น.ส. ธันยพร ใจซื่อ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
77. นาย ธีร์ธวัช เรืองโรจน ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
78. นาย ธีรวัฒน์ ปามุทา ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
79. น.ส. ธีราพร ทาบล มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
80. น.ส. นงนภัส ช่ืนชม สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุ ี ชลบุร ี
81. น.ส. นภสร พนัสนอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
82. น.ส. นภสร หนูรักษา ศรียาภยั ชุมพร 
83. น.ส. นภัสสรณ ์ บุญกัน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
84. น.ส. นภาพร ทองเปรี่ยม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
85. น.ส. นภาพร สอนรอด สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
86. น.ส. นวพรรณ สุขม่วง เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
87. น.ส. นัชชา แสงดิษฐ ์ วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
88. น.ส. นัฐธิยา กิจสวัสดิ์โอสถ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
89. น.ส. นันท์นิชา ติวาเจรญิรตัน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

90. นาย นันทภพ บุญเจรญิ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
91. น.ส. นันทัชพร บุญส่ง ระยองวิทยาคม ระยอง 
92. น.ส. นาราภัทร ส ารวมรัมย ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
93. น.ส. นิธินาฎ สุขสมบตั ิ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
94. น.ส. นิรมล มุทาพร อัมพรไพศาล นนทบุรี 
95. น.ส. นิษฐกานต์ ธีรภัทร์ธนนนท์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
96. นาย บัณฑิตา แสนเหมือน สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
97. นาย บุญชนก วรรณพานิชย ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
98. น.ส. เบญจรงค ์ เมืองรามญั กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

99. นาย ปกรณ ์ งามละมยั สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
100. น.ส. ปกิตตา แก้วมุกดา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
101. นาย ปริชญ ์ แก้วโย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
102. น.ส. ปริญวรรณ เดือนฉาย ราชินีบูรณะ นครปฐม 
103. น.ส. ปริมม์ประภา ชินสุวรรณ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
104. น.ส. ปัณฑารยี ์ ขจรมณ ี สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
105. น.ส. ปาณัสม ์ คงคา ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
106. นาย ปิติภัทร ปอยบี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
107. น.ส. ปิยธิดา สูญกลาง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
108. น.ส. ปิยมาภรณ ์ อนันต์ศุภมงคล พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
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109. น.ส. ปุญญิศา เขม้นงาน พิชญศึกษา นนทบุรี 
110. นาย พงศ์ศิริ บุญไชยสุริยา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

111. น.ส. พรนภัส เปลรินทร ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
112. น.ส. พรพรรณ พรหมมา มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา 
113. นาย พรหมเมศวร ์ นาคเอี่ยม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

114. น.ส. พลอยปภสั ลภสัเกียรติสุกลุ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
115. น.ส. พัชรพร ตาลเสี้ยน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
116. น.ส. พัชรากร เหรียญทอง เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
117. น.ส. พัณณติา เครือแปลง เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
118. น.ส. พัสตราภรณ ์ ชมสมุทร สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
119. น.ส. พิชารัตน์ นาคเจรญิ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
120. น.ส. พิณพลอย เจริญสุข กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
121. น.ส. พิมพ์ชนก พันธ์รักษ์ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
122. น.ส. พิมพ์ฟ้า เจนวาณิชยานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
123. น.ส. พิมพ์ลภสั เจริญฉตัรชัย สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
124. น.ส. พิมพ์ลภสั อภินันท์ธนากร สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
125. น.ส. พิรญาณ ์ ธนงค ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
126. นาย พิรพัฒน ์ จิตติธีระนนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
127. นาย พิสิฐพงศ์ อยู่คงศักดิ์ เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
128. น.ส. พีชยรดา พิมพ์แสง นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
129. น.ส. ภควรรณ พวงแก้ว พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
130. นาย ภัทรพล เตชะปฐมทอง อัสสัมชัญระยอง ระยอง 
131. น.ส. ภัทรวรรณ ทัพประยงค ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
132. น.ส. ภัทรสดุา จูแพ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
133. น.ส. ภัทรีพันธ ์ บ าเพ็ญทาน เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
134. น.ส. ภัสสรา เสรฏฐวงศ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
135. นาย ภูริทัต ชมภู สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
136. น.ส. มนทิพย์ รัมย์ประโคน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
137. น.ส. มัชฌากร ช่วยเจริญสุข มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา 
138. น.ส. มีนา ศรีอร่าม นารีวิทยา ราชบุร ี
139. น.ส. เมศิน ี นาคินทร ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
140. นาย รัตนสิน งามสมถ้อย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
141. น.ส. รัตนาพร มีมุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
142. น.ส. รัตนาวล ี เอี่ยมอ าไพ พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
143. น.ส. รัสยา ภมรสูตร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
144. น.ส. รุจจิรา ประกอบผล สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
145. นาย วรเชษฐ์ ทองอินทร์ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
146. น.ส. วรพร พันธุวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
147. น.ส. วรัญญา ส ารวย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
148. น.ส. วราริน คงสอน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
149. น.ส. วรินทรทิพย ์ มากสุวรรณ ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 
150. น.ส. วัชรีพร ศรีสวสัดิ ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
151. น.ส. วัลลภา สัทธาอนันต ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

152. น.ส. วิชิตา คัดถาวร ระยองวิทยาคม ระยอง 
153. น.ส. วิมลมณ ี รัตนวิมล บ้านนา นายกพิทยากร นครนายก 
154. น.ส. วิศิษฏ์สิร ิ แย้มส าเร็จ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
155. นาย วีรศักดิ ์ คงอยู ่ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ ชัยนาท 
156. นาย ศรัณยพงศ ์ ทองเพชร เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
157. นาย ศศินภัสสร ์ สร้อยฟ้ายรรยง หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุร ี
158. น.ส. ศศิพิมล บุญช่วย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
159. นาย ศิรา ขวัญชื่น หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
160. น.ส. ศิลป์สภุา จันทรังษ ์ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
161. นาย ศุภณัฐ บุญยืน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
162. น.ส. ศุภสุตา สุริยันต ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
163. น.ส. สตรรีัตน ์ ปัจจันตดสุิต สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
164. นาย สถาพร เคนน้ าเที่ยง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
165. น.ส. สริญญา ดอลลสั สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
166. นาย สามภพ พรหมศร สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
167. น.ส. สามิน ี สุขสุธาทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
168. นาย สิทธิโชค ศรีกวีราช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
169. นาย สิรภพ สังข์แสง พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
170. น.ส. สิรินยา เกิดมีทรัพย ์ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
171. น.ส. สิริมนต ์ หงส์เลิศสกุล เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
172. น.ส. สิริยากร เผ่าบญุธรรม สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
173. น.ส. สุกฤตา สีม่วงค า สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
174. น.ส. สุชัญญา สกุลานนท ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
175. น.ส. สุชาดา ทศวารี พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
176. น.ส. สุทธิศา ชุมพล อัมพรไพศาล นนทบุรี 
177. น.ส. สุนิตา ทิศกระโทก อรัญประเทศ สระแก้ว 
178. น.ส. สุภาภรณ ์ ศิริพูน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
179. นาย สุวัธชัย รุ่งเรือง หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
180. นาย เสฏฐพงศ ์ เต่าทอง หนองแค สรกิจพิทยา สระบรุ ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
181. น.ส. แสงเทียน ประไพพิศ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
182. น.ส. หนึ่งฤทัย อินทรจันทร ์ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ ชัยนาท 
183. นาย อนวรรษ ์ เกตุแก้ว สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
184. น.ส. อภัสศิตา อภัยลุน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
185. น.ส. อมรรัตน ์ สุวรรณวานิช ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
186. น.ส. อมรรัตน ์ มานะงาม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
187. น.ส. อริสรารัศ วีระรัชชานนท์ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
188. น.ส. อสมาภรณ ์ พรพิทักษ์พงศ์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
189. น.ส. อัจฉราพร ขาวผ่อง กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
190. น.ส. อัญธิกา ตั้นอ้น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
191. น.ส. อัปสร เทพด้วง กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
192. น.ส. อาภัสราภา มั่นคง อรุณวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
193. น.ส. อาภาภรณ ์ สมโภชน์ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
194. น.ส. อิงครัตน ์ อภิหิรัญขจรศิร ิ เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
195. น.ส. อินทิรา หุ่นนอก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
196. น.ส. ไอรินทร ์ วรโรจน์ธ ารงชัย สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 

00812000602  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกพร วงศ์สานุภา สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
2. น.ส. กนกภรณ ์ วราศรัย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
3. น.ส. กนกลดา สุหร่ายเพชร มารีวิทย ์ ชลบุร ี
4. น.ส. กนกวรรณ ์ สาวเง่อ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
5. น.ส. กมลทิวา วงษ์เทศ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ 
6. น.ส. กมลธร มนัสบุญเพิ่มพูล เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
7. น.ส. กมลวรรณ ไทยแท้ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
8. น.ส. กรกนก ศุภกาญจนเ์ดชากุล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
9. น.ส. กรรณิกา ภิญโญยิ่ง สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
10. น.ส. กรวรรณ พงษ์ชัยไกรกิต ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
11. น.ส. กฤตช์ฐัญญาพร อารีย์วงศ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
12. น.ส. กฤตพร มณีวรรณ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

13. น.ส. กฤติยาภรณ ์ ด้วงไทย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
14. น.ส. กฤษณีญา เดือนงาม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
15. น.ส. กัญญาณัฐ แซ่อึ้ง เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
16. น.ส. กัญญาภคั คอนหงาย หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
17. น.ส. กัญญาภคั สิงตะบุตร ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
18. น.ส. กัญญารตัน ์ ตัญญะสิทธ์ิ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
19. น.ส. กัลยารตัน ์ ปัญญา ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

20. น.ส. กุลนันท ์ กาลเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
21. น.ส. เกศแก้ว นิวัฒน์ชัยโรจน ์ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
22. น.ส. ขนิษฐา อุทธา เมืองพัทยา (มัธยมสาธติพัทยา) ชลบุร ี
23. น.ส. ขันตยาภรณ ์ ตรีตรุยานนท์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
24. น.ส. เขมวด ี บัญญัตเิลิศถาวร วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
25. น.ส. คณาภรณ ์ นิ่มข า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
26. น.ส. คณิตา ลิ้มเจริญ เจี้ยนหัว นครปฐม 
27. นาย คุณาธิป ขจรรุ่งเรือง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
28. น.ส. จรรยภรณ ์ มีสุข กศน. อ าเภอบางละมุง ชลบุร ี
29. น.ส. จรรยารัตน ์ หาเรือนพืชน์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
30. น.ส. จริยา อ่อนทิมวงษ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุร ี
31. นาย จักรพันธ์ ด าเนินภณัฑ ์ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
32. น.ส. จันทกานต ์ ณัฐโสนามัย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
33. น.ส. จารว ี บุญศิร ิ วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
34. น.ส. จารุวรรณ สว่างศร ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
35. น.ส. จิดากาณต ์ กองค า ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

36. น.ส. จิตรลดา ไหว้คร ู วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
37. นาย จิรวัฒน์ มากเมือง ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
38. น.ส. จิรสตุา จันทร์กมล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
39. น.ส. จิราพัชร เสนาะค า ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา ราชบุร ี
40. น.ส. จิราภรณ ์ โภคาเสรมิส่ง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
41. น.ส. จิราภรณ ์ สุกหอม สระแก้ว สระแก้ว 
42. นาย จิราย ุ เอี่ยมใจกล้า ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
43. น.ส. จิราลักษณ ์ แพรบ ารุง สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
44. น.ส. จิราวรรณ มาตนาค เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
45. นาย จีรวัฒน์ จ าเล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
46. น.ส. จุฑามณ ี ชฎารัมย ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
47. น.ส. เจนจิรา เจริญทรัพย ์ เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
48. นาย เฉลิมภพ แท่นดี สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรุี [ปากเพรียววิทยาคม] สระบรุ ี
49. นาย ชญาณีย ์ สมลือแสน สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุ ี ชลบุร ี
50. น.ส. ชนัญชิดา มั่นค า เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
51. น.ส. ชนากานต์ พิบูลย์ผล อรุณวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
52. นาย ชนาธิป กองยอด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
53. นาย ชนาภา เจริญมา มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
54. น.ส. ชนิกานต์ เม่นข า วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
55. น.ส. ชนิกานต์ สมุทรโมฬ ี สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
56. น.ส. ชนิกานต์ เมืองประเทศ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
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57. น.ส. ชนิกานต์ ศรีอินทร ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
58. น.ส. ชนิษฐา สุภัตราภรรณ ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
59. น.ส. ชมพูนิกข ์ เอมช ู ระยองวิทยาคม ระยอง 
60. น.ส. ชมพูนุช ตั้นยิดเส็ง ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
61. น.ส. ชมพูนุช เนื่องแก้ว หนองเสือวิทยาคม ปทุมธาน ี
62. น.ส. ชยุดา พันธุ์แก้ว นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
63. น.ส. ชลธิชา โตวงค์ มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
64. น.ส. ชลธิชา แร่สันเทียะ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
65. น.ส. ชลเนตร บุญฤทธ์ิลักขณา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
66. น.ส. ชลิดา ลีนาบัว สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
67. น.ส. ชวพร ทิพย์ประไพ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
68. นาย ชวิน กิจเจรญิยิ่ง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
69. น.ส. ชิตวรี หอมผล ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
70. น.ส. ชุดาภรณ ์ ยิ้มละมัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
71. น.ส. ชุติกาญจน ์ โชติรว ี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
72. น.ส. ชุติกาญจน ์ แซ่โค้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
73. น.ส. ชุติมา บุญชื่น วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
74. น.ส. โชติวรรณ ช่ืนภิรมย ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
75. น.ส. ฌาณิศา นุ่มจิตร ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
76. น.ส. ญาณันตร ์ ญาติเสมอ พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
77. น.ส. ญาณิศา สุวรรณพลาย สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
78. น.ส. ญาณิศา สมาคณุ เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง 
79. น.ส. ญาดา ศรีนวล ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
80. น.ส. ฐานิตา จริยะกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
81. น.ส. ฐานิตา ทองกนกรัศมี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
82. น.ส. ฐิติกา ภู่แก้ว โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
83. น.ส. ฐิรกาญจน ์ เฮงสธนกุล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
84. น.ส. ฑาริกา สนิทธางกูร เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
85. น.ส. ณัชชา วุฒาพิทักษ์ วัดป่าประดู ่ ระยอง 
86. น.ส. ณัชชา อบอุ่น กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
87. น.ส. ณัฏฐณิชา เข็มทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
88. น.ส. ณัฐกฤตา เกิดเที่ยง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
89. น.ส. ณัฐชยา พนมรัสม ี ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
90. น.ส. ณัฐณิชา ตระกลูบางคล้า สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
91. น.ส. ณัฐทริกา เปียแก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
92. น.ส. ณัฐธยาน ์ วิริยาลยั นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
93. น.ส. ณัฐธิดา ฝ่ายคณุวงศ์ กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
94. น.ส. ณัฐนิชา แก้วตา ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 



- 128 - 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

95. น.ส. ณัฐพร อวยพร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
96. น.ส. ณัฐวด ี สีวลีพันธ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
97. นาย ณัฐวัฒน ์ เพชรวรกิตติ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
98. น.ส. ณัฐวิกา จิรไพโรจน ์ ศรียาภยั ชุมพร 
99. นาย ณัฐสกนธ ์ ปัญญาวัฒนาสกุล สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
100. น.ส. ณัฐสิน ี ฐาปนวรชัย สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
101. น.ส. ณิศรา จรดล นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
102. น.ส. ดวงพร วิลาวรรณ นารีวิทยา ราชบุร ี
103. นาย ถิรวุฒ ิ หน่ายม ี นครนายกวิทยาคม นครนายก 
104. น.ส. ทวิตียา บูรณเกยีรตศิักดิ ์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
105. น.ส. ทอฝัน เหล็กเพชร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
106. นาย เทวัญ ไชยเชษฐา ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
107. น.ส. เทวิกา ทองธรรมชาต ิ มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
108. นาย ธนกฤต โพธิ์ทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
109. น.ส. ธนนันท์ คงเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
110. นาย ธนพนธ ์ รุ่งถาวรวงศ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
111. นาย ธนภัทร บุญเปลีย่น กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุร ี
112. นาย ธนากร อร่ามศร ี นครนายกวิทยาคม นครนายก 
113. นาย ธนากุล แซ่หล ี พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
114. น.ส. ธนารีย ์ นาคีสถิตย ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
115. น.ส. ธนิตยา ฤทธิ์ข า กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
116. น.ส. ธนิตา แสงอรุณ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
117. น.ส. ธมนวรรณ บังเกิดสุข สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
118. น.ส. ธัชพรรณ สุทธิเสริม สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
119. น.ส. ธัญจิรา ด ารงชัยนิมิตร พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
120. น.ส. ธัญญาลักษณ ์ มีเอี่ยม สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
121. น.ส. ธัญยากร พุทธพรทิพย์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
122. น.ส. ธัญรดา พึ่งสมศักดิ ์ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
123. น.ส. ธัญลักษณ ์ ทิพย์พานทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
124. น.ส. ธัญวรรณ ภู่แก้ว หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
125. น.ส. ธันย์ชนก ทัศกุล ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
126. น.ส. ธันยา สุนทรเสว ี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
127. น.ส. ธิดารัตน ์ แสงงาม วังไกลกังวล ประจวบครีีขันธ ์
128. น.ส. ธิตยา ทรัพย์ประสาท อัมพรไพศาล นนทบุรี 
129. นาย ธีร์ธวัช ศรีอรรษนันทน ์ เบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 
130. นาย ธีรวัฒน์ ปามุทา ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
131. น.ส. นงนภัส ช่ืนชม สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุ ี ชลบุร ี
132. น.ส. นงนภัส โกมลมณ ี สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
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133. น.ส. นภสร หนูรักษา ศรียาภยั ชุมพร 
134. น.ส. นภัคสรณ ์ หลักมั่น มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี
135. น.ส. นภัสวรรณ เจริญธรรม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
136. น.ส. นภัสสร เซ่งเข็ม มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
137. น.ส. นภัสสร ศิริโต สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
138. น.ส. นภัสสรณ ์ บุญกัน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
139. นาย นราวิชญ ์ เนตรวิศุทธ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
140. น.ส. นฤดา อุ่นภักดิ ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
141. น.ส. นลินทิพย์ ทองทวี พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
142. น.ส. นวพรรณ จักรทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
143. น.ส. นวพรรณ สุขม่วง เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
144. น.ส. นวัชยา แสงนิล สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
145. น.ส. นัฐธิยา กิจสวัสดิ์โอสถ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
146. น.ส. น้ าทิพย ์ จุนเจิม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
147. น.ส. นิชาภา ชุ่มชัยรัตน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
148. น.ส. นิธินาฎ สุขสมบตั ิ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
149. น.ส. นิรมล มุทาพร อัมพรไพศาล นนทบุรี 
150. น.ส. บัณฑิตา อยู่สุข สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
151. น.ส. บุญสิตา เกียรติพรพิทักษ์ บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
152. น.ส. บุษกร บุรีวงษ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
153. น.ส. บุษยา หนูชาวนา เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
154. น.ส. เบญจพร แซ่อุ๊ย เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
155. น.ส. เบญจวรรณ แก้วศรีเมือง เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
156. นาย ปกรณ ์ หมกคล้าย โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
157. น.ส. ปริภาดา ทวีผล จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
158. น.ส. ปริม เปรมพงษ์สวสัดิ ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
159. นาย ปริยวิศว์ เอี่ยมขจรชัย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
160. น.ส. ปรียาภรณ ์ คงแสงไชย เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
161. น.ส. ปวันรัตน ์ แสนประเสริฐ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
162. น.ส. ปัญนรัตน ์ มุ่งคุณ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
163. น.ส. ปัณฑารยี ์ ขจรมณ ี สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
164. นาย ปัณณวิชญ ์ กุยฮะพานิช สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
165. น.ส. ปันนา อินทร์เทา สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
166. น.ส. ปาณิกา ศรีนิเวศน ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
167. น.ส. ปารณยี ์ จูเจ้ย ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
168. น.ส. ปาลิตา รุจิเรข อัมพรไพศาล นนทบุรี 
169. น.ส. ปิยธิดา พันโคตร สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
170. น.ส. ปิยธิดา เเตงสุข นารีวิทยา ราชบุร ี
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171. นาย ปิยะกมล พันธ์บุตร มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
172. น.ส. ปิยะฉัตร รักษาชอบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา ปทุมธาน ี
173. นาย ปุญญพัฒน ์ ไวยกูล ท่าเรือ นิตยานุกลู พระนครศรีอยุธยา 
174. น.ส. ปุญญิศา เขม้นงาน พิชญศึกษา นนทบุรี 
175. น.ส. ปุณยาพร ปุญญอมรศร ี สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
176. น.ส. เปมิกา วุฒิรัตน ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
177. นาย พขร อุไรงาม อ่างศิลาพิทยาคม [ชลราษฎรอ ารุง 2] ชลบุร ี
178. นาย พงศกร มีทอง บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
179. นาย พงศธร พันธุ์สีดา เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
180. น.ส. พรปวีณ ์ จันทร์ขาว ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
181. น.ส. พรปวีณ ์ โชติช่วง นารีวิทยา ราชบุร ี
182. น.ส. พรมพร ผะเอม มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
183. น.ส. พรรณนภิา ค่าโค ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
184. น.ส. พรรณปพร กองพันธ์ ชลบุรี สุขบท ชลบุร ี
185. น.ส. พรรณพรรษ สังวาลย์เงิน สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
186. นาย พรหมเมศวร ์ นาคเอี่ยม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

187. น.ส. พัชรณัฏฐ ์ สัมพันธ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
188. น.ส. พัชรมัย โนนใหญ ่ ธัญรัตน ์ ปทุมธาน ี
189. น.ส. พัชรวีร์ นิ่มข า เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
190. น.ส. พัฒน์นรี มงคลปิยวัฒน ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
191. น.ส. พัณณติา เครือแปลง เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
192. นาย พัสกร ชัดเจนกิจ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
193. น.ส. พิชชาภรณ ์ สารวัตรานนท์ เบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 
194. น.ส. พิชารัตน์ นาคเจรญิ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
195. นาย พิเชียร รัตนะผูก มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 
196. น.ส. พิณพลอย เจริญสุข กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
197. น.ส. พิพรรษพร ยอดชล ศรียาภยั ชุมพร 
198. น.ส. พิมพ์นภา ดวงช่ืน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
199. น.ส. พิมพ์นิภา อัครถาวรพัฒน ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
200. น.ส. พิมพ์ฟ้า เจนวาณิชยานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
201. น.ส. พุธิตา เชยสูงเนิน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
202. น.ส. ฟารีนันท์ สิทธิพรวรกุล พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
203. น.ส. เฟิร์นภาดา ช่วงชู ศรียาภยั ชุมพร 
204. น.ส. ภควด ี ควรสนอง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
205. น.ส. ภณิตา แสงประดบั สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
206. น.ส. ภัคจิรา ใยบ ารุง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
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207. นาย ภัคพงศ ์ เขียวมีส่วน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

208. น.ส. ภัทรวด ี พุฒเนียม สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
209. น.ส. ภัทรศยา เรืองลอยข า เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
210. น.ส. ภัทราพร ทองแซมศิรวิชญ ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
211. น.ส. ภัสกร การพิศมัย ปทุมวิไล ปทุมธาน ี
212. น.ส. ภัสนันท์ เข้มแข็ง ระยองวิทยาคม ระยอง 
213. น.ส. ภาฏิญา ทิมอรรถ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
214. นาย ภาณุพงศ ์ บุญยศักดิเ์สร ี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
215. นาย ภูวนาท สามารถกุล นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
216. น.ส. มณีรม่เกล้า อุดมแดงอร่าม สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
217. น.ส. มนัสนันท์ ธีรสรเดช พระหฤทัยนนทบุร ี นนทบุรี 
218. น.ส. มีนทิญา ทองแก้ว บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
219. น.ส. มีนา ศรีอร่าม นารีวิทยา ราชบุร ี
220. น.ส. มุกมณ ี โสสสีุข ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
221. นาย เมธาวัสส ์ จิตติธีระนนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
222. น.ส. เมธาวี เรืองเรื่อ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
223. น.ส. เมธาวี ทองพันธ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
224. น.ส. เมษา กันหา กศน. อ าเภอพานทอง ชลบุร ี
225. น.ส. ยลหทัย ธรฤทธิ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
226. น.ส. เยาวภาวรรณ เยาวมาลย ์ ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

227. น.ส. โยธกา โพธิ์แก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
228. น.ส. รรินรตัน ์ ประเสริฐวิทย ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ชลบุร ี

229. นาย รวิสุต เก้าเอี้ยน เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
230. น.ส. รักษิณา รอดเที่ยง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
231. น.ส. รัตนาพร มีมุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
232. น.ส. รัตนิน ชินะธิมาตรม์งคล มารีวิทย ์ ชลบุร ี
233. นาย ราชศักดิ ์ มีแก้วน้อย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
234. น.ส. รุจจิรา ประกอบผล สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
235. น.ส. ลลลิ เจนกระบวนหดั แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
236. นาย วรเชษฐ์ ทองอินทร์ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
237. น.ส. วรดา วิชัยอัชชะ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
238. น.ส. วรรณพร ใจกล้า อู่ทอง สุพรรณบุร ี
239. น.ส. วรรณวิษา ทองซุ่นห่อ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 
240. น.ส. วรรษมน ชีวัฒนารมย ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
241. น.ส. วรัญญา ส ารวย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
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242. น.ส. วรัญรตัน ์ ทองบาง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
243. น.ส. วรันธร ม่วงทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
244. น.ส. วราภรณ ์ แก้วเกต ุ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
245. น.ส. วราภรณ ์ อารยาพันธ์ กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
246. นาย วริทธ์ิธร ชีวสิทธิยานนท ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
247. น.ส. วรินทรทิพย ์ มากสุวรรณ ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 
248. น.ส. วรินธร เกาะน้อย สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
249. น.ส. วริศรา แจ่มกระจา่ง ระยองวิทยาคม ระยอง 
250. น.ส. วริศรา ราชชมภ ู คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
251. น.ส. วัชโรบล ตุ้ยสมุทร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

252. น.ส. วันวิสาข ์ ยองใย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
253. น.ส. วัลลภา สิทธิมงคล หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
254. น.ส. วารีวรรณ สร้อยพา ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

255. น.ส. วารุณ ี เรืองสวัสดิ ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
256. น.ส. วิรัญญา พุ่มระย้า พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
257. น.ส. วิรัลยุพา สิงห์รักษ์พล บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุร ี
258. นาย วิริยะ รังสิโณทัย ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
259. น.ส. วิศิษฏ์สิร ิ แย้มส าเร็จ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
260. นาย วีรภัทร สุขสยาม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
261. น.ส. ศวรรญา รุทธิฤทธ์ิ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
262. น.ส. ศศิประภา ฉายแก้ว รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
263. น.ส. ศศิภา สาคร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
264. น.ส. ศิธาพร นรสิงห ์ สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
265. น.ส. ศิริลักษณ ์ ค าหอม สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุร ี
266. น.ส. ศุภกร ศิริวัฒน ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
267. นาย ศุภวิชญ ์ ศรีธรรมรัก พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
268. น.ส. ศุภาวด ี วรรณฤกษ ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
269. น.ส. สรลัยา ผึ่งแผ ่ ระยองวิทยาคม ระยอง 
270. น.ส. สริญญา ดอลลสั สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
271. น.ส. สรีวรรณ ผิวแดง สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
272. น.ส. สโรชา แสงศร ี แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
273. น.ส. สวรรยา รังสิยานันต ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
274. นาย สหัสบด ี คุ้นเคย วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
275. น.ส. สัตตบงกช มะณ ี พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
276. น.ส. สายสวรรค ์ แจ่มจ ารสั ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
277. น.ส. สิปาง นวกุล อัมพรไพศาล นนทบุรี 
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278. นาย สิรภพ สังข์แสง พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
279. น.ส. สิรภัทร ศิวรานนท์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
280. นาย สิรวิชญ ์ แซ่ลิ้ม เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
281. น.ส. สิรันญา แก้วดวงเทียน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

282. น.ส. สิรณิัฐ เขียวจันทร์แสง อัมพรไพศาล นนทบุรี 
283. น.ส. สิรินยา ร่างใหญ ่ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
284. น.ส. สิริมนต ์ หงส์เลิศสกุล เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
285. น.ส. สิริยากร เพียราษฎร ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
286. น.ส. สิริยากร โชติพ่วง วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธาน ี
287. น.ส. สิรสิกุล ลี้สกลุปราณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
288. น.ส. สุกฤตา สีม่วงค า สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
289. น.ส. สุชานันท์ โฉมสอาด เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
290. น.ส. สุชาศิน ี ฤคดี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
291. น.ส. สุดารตัน ์ ทองดี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
292. น.ส. สุดารตัน ์ อรรถวิชัย คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
293. น.ส. สุทัตตา สุภาวาส เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
294. นาย สุธาวี ศรีชมภ ู ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
295. น.ส. สุธิดา บัวพูล พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
296. น.ส. สุนิตา ทิศกระโทก อรัญประเทศ สระแก้ว 
297. น.ส. สุนิสา ปิ่นเกต ุ นารีวิทยา ราชบุร ี
298. น.ส. สุพิชญา สุขเสนา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
299. น.ส. สุภสัรา ขันธรักษ ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
300. น.ส. สุภาพร เนตรทองค า คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
301. น.ส. สุภาภรณ ์ มาตย์นอก มารีวิทย ์ ชลบุร ี
302. นาย สุรเดช ประรังประโคนชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรุี [ปากเพรียววิทยาคม] สระบรุ ี
303. น.ส. สุวนันท ์ หนูปราง คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
304. น.ส. สุวัจน ี แก่นแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
305. นาย สุวัธชัย รุ่งเรือง หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
306. น.ส. เสาวลักษณ ์ สุดบ้านเสื่อ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
307. น.ส. แสงอรุณ สิงคลีประภา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

308. นาย หรรษวรรษ ยาปะละ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
309. น.ส. หฤทัย ยอแซฟ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
310. น.ส. อธิชา ฉ่ ามาก สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
311. นาย อธิวัฒน ์ ศรีวัฒนา วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
312. น.ส. อภิญญา แปงน้อย สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
313. น.ส. อมรรัตน ์ สุวรรณวานิช ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
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314. น.ส. อมรรัตน ์ สุขส าราญ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
315. น.ส. อมรรัตน ์ มานะงาม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
316. น.ส. อมราพร ผ่องไสว จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
317. น.ส. อมิตา เทียนจันทร ์ กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
318. น.ส. อรพรรณ โมหนองเดิ่น เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
319. น.ส. อลิสา รอดละมูล อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
320. น.ส. อัจฉรา ซ่อนกลิ่น โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
321. น.ส. อัญจิฎา ตีรถะ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
322. น.ส. อัญชิสา หงษ์ทอง ศรียาภยั ชุมพร 
323. น.ส. อัปสร เส็งหนองแบน ลานสักวิทยา อุทัยธาน ี
324. นาย อิษวัต วงศ์กวีวิทย์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
325. น.ส. อิสริยา รองแก้ว บางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 พระนครศรีอยุธยา 
326. น.ส. อุทุมพร มานะกิจก าธร วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 
327. น.ส. อุทุมพร เพ็งภู่ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 

00812000902  สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกวรรณ ศรีนวล ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
2. น.ส. กนกวรรณ เรืองฉาย อัมพรไพศาล นนทบุรี 
3. น.ส. กรกนก บุญยืน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4. น.ส. กรองกาญจน ์ อินด า อัมพรไพศาล นนทบุรี 
5. นาย กริช มากมูล โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
6. นาย กฤตพล รพีอาภากุล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

7. น.ส. กฤตยา ใหม่พุมมา พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
8. น.ส. กฤษณีญา เดือนงาม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
9. น.ส. กัญญาณัฐ สังคีตปกรณ ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

10. น.ส. กัญญารตัน ์ ทัพแสง มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
11. น.ส. กัณธิมา นุ่มนวล นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
12. น.ส. กิตติยา สุขม ี เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
13. น.ส. กุลนันท ์ กาลเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
14. น.ส. กุลภัสสร ์ ธรรัตนกลุ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
15. น.ส. กุลสิน ี ชัดเจนกิจ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
16. นาย เกียรติศักดิ ์ เซี่ยงฉิน โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
17. น.ส. จรรยารัตน ์ หาเรือนพืชน์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
18. น.ส. จันทร์สุดา จันทบุรม อยุธยานุสรณ ์ พระนครศรีอยุธยา 
19. น.ส. จารว ี บุญศิร ิ วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
20. น.ส. จุฬาลักษณ ์ มิ่งไชย นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
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21. น.ส. เจนจิรา พะลาเเดง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
22. น.ส. ชญาน์ทิพย์ วงษ์สมัย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
23. น.ส. ชนัญชิดา มั่นค า เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
24. น.ส. ชนิกานต์ บรรจง สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
25. น.ส. ชนิษฐา สุภัตราภรรณ ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
26. น.ส. ชรินรัตน ์ ทองชัยไพโรจน ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
27. น.ส. ชลดา อนงคพงศ์พันธุ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
28. น.ส. ชลธิชา ชวนชม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
29. น.ส. ชลธิชา ไทยข า จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
30. น.ส. ชลธิชา แร่สันเทียะ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
31. น.ส. ชลิกา สวัสดิ์กจิ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
32. น.ส. ชลิดา ลีนาบัว สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
33. น.ส. ชัชชญา แสงสาคร อัมพรไพศาล นนทบุรี 
34. น.ส. ชัญญาดา รักค า พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
35. นาย ชิษณุพงศ์ เรืองจินดา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
36. น.ส. ชุดาภรณ ์ ยิ้มละมัย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
37. น.ส. ชุติกาญจน ์ ทีตารักษ ์ ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

38. น.ส. ชุตินันท ์ ภินทราภรณ ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
39. น.ส. ชุติมา สุกสว่าง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
40. น.ส. โชติวรรณ ช่ืนภิรมย ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
41. น.ส. โชธิยา จันต๊ะ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
42. น.ส. โชษิตา ฉัตรปวีณ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
43. น.ส. ญาณิศา ชมจินดา เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
44. น.ส. ฐิติพร โมเม้า นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
45. น.ส. ณภสัสร สุภาผล อัมพรไพศาล นนทบุรี 
46. น.ส. ณัชฌา ชนประเสริฐ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
47. น.ส. ณัฎฐณิชา อนันตชานนท์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
48. น.ส. ณัฐฌาว ี วงศ์สวัสดิ ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
49. น.ส. ณัฐทริกา เปียแก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
50. นาย ณัฐนันท ์ อ่อนพงษ์ทรัพย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ชลบุร ี

51. นาย ณัฐภาส ชัยศิริ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
52. น.ส. ณัฐมน ช่ืนชวน กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
53. น.ส. ณัฐวด ี รุ่งอิทธิวงศ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
54. น.ส. ณัฐสิน ี ฐาปนวรชัย สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
55. น.ส. ณิชาภัทร พุทธรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
56. น.ส. ดวงฤทัย ศรีวงค์ษา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
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57. น.ส. ทัศวรรณ จ าปาทอง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
58. นาย ธนดล เกตุสรุิวงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
59. น.ส. ธนัชพร ทิมทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
60. น.ส. ธนัญญา สันทัด สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
61. นาย ธนายุต ปานดารา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
62. น.ส. ธมลวรรณ น้อยจ้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
63. น.ส. ธันย์ชนก สายสดุ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
64. นาย ธีรภัทร พิมพ์เจริญ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
65. น.ส. ธีราพร ทาบล มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
66. น.ส. นทีกานต ์ ห่วงมาก สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
67. น.ส. นนทกร ปรีชากรรม ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
68. นาย นนทวัฒน ์ ตุ้ยด ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
69. น.ส. นพรัตน ์ แสนรัก พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
70. น.ส. นภสร ภูติวัฒนชัย มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
71. น.ส. นภัสสร บุญราศร ี มารีวิทย ์ ชลบุร ี
72. น.ส. นภากานต ์ แตงไทย ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
73. น.ส. นฤมล ทองดอนง้าว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
74. น.ส. นวพรรณ จักรทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
75. น.ส. นันทกานต ์ เหมมัน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
76. น.ส. นันท์นิชา ติวาเจรญิรตัน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

77. นาย นันทภพ บุญเจรญิ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
78. นาย นายวิศรุต ขาวมานิตย ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
79. น.ส. นายิกา บุญวิเศษ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
80. น.ส. นิธินาฎ สุขสมบตั ิ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
81. น.ส. บัวชมภู พรมม ี พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
82. น.ส. บุญยา สุวรรณโณ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
83. น.ส. บุญสิตา สุวรรณภักตร ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
84. น.ส. บุษยาภา ทองสุทธ์ิ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
85. น.ส. เบญญาภา อยู่ออง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
86. น.ส. ปรรัตน ์ ละอองฐิติรัตน ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
87. น.ส. ประณยัยา จันแรง ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
88. น.ส. ประภสัสร อินทรศร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
89. น.ส. ปริม เปรมพงษ์สวสัดิ ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
90. น.ส. ปริมม์ประภา ชินสุวรรณ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
91. น.ส. ปาณิสรา เนตรพัฒน์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
92. น.ส. ปุณยาพร ปุญญอมรศร ี สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
93. น.ส. พรนภา ไชยวุฒ ิ วัดธรรมจริยาภิรมย ์ สมุทรสาคร 
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94. น.ส. พัชราภา สุโพธิ์พัฒน์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
95. น.ส. พัทธนันท์ กาญจนธาน ี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
96. น.ส. พิจิตรา สรรศร ี หอวัง ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
97. น.ส. พิชชาภรณ ์ สารวัตรานนท์ เบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 
98. น.ส. พิมพ์อร บุญวิธวาเจรญิ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
99. น.ส. พิมลนาฎ เอี่ยมม ี นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
100. นาย พิรพัฒน ์ จิตติธีระนนท์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
101. นาย พีรวิชญ์ สังข์เพิ่ม หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
102. นาย พุฒิเมธ ชุมตีนอก มารีวิทย ์ ชลบุร ี
103. น.ส. พุทธรักษา รักร่วม ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
104. น.ส. เฟิร์นภาดา ช่วงชู ศรียาภยั ชุมพร 
105. น.ส. ภควรรณ โสมาลีย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
106. น.ส. ภัสสร อิงอุดมนุกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
107. น.ส. ภัสสร เนียมหอม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
108. น.ส. มัชฌากร ช่วยเจริญสุข มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา 
109. น.ส. มุกมณ ี โสสสีุข ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
110. นาย ยุทธนา เนตรกาศักดิ ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
111. นาย รถวัต กรุดอินทร ์ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
112. นาย รัชพล เนตรประภา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
113. น.ส. รัสยา ภมรสูตร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

114. น.ส. รินรดา ละออเอ่ียม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
115. น.ส. รุจิษยา อยู่เช้ือ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
116. น.ส. ลลลิ เจนกระบวนหดั แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
117. น.ส. วชิราภรณ ์ กลิ่นดอกแก้ว สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
118. น.ส. วนัสนันท์ ชนช่ืนชมวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
119. น.ส. วราภรณ ์ สัตตนันท์ อยุธยานุสรณ ์ พระนครศรีอยุธยา 
120. น.ส. วริศรา แจ่มกระจา่ง ระยองวิทยาคม ระยอง 
121. น.ส. วริศรา ลีนาวงศ์ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
122. น.ส. วัชรประภา ชลศิริพงษ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
123. น.ส. วัลลภา สิทธิมงคล หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
123. น.ส. วารุณ ี เรืองสวัสดิ ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
125. น.ส. วิมลวรรณ เกียรติกติตินันท์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
126. น.ส. วิยดา จุ่นหัวโทน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
127. น.ส. วิรัญญา พุ่มระย้า พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
128. น.ส. วิศิษฏ์สิร ิ แย้มส าเร็จ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
129. น.ส. ศศิกานต ์ ตรงมา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
130. น.ส. ศศิภา สาคร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
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131. นาย ศักดิ์สิทธ์ิ ใจมั่น สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
132. น.ส. ศิริพร วิไลวรรณ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
133. น.ส. ศิริลักษณ ์ ปีปทุม อัมพรไพศาล นนทบุรี 
134. น.ส. ศิริวรรณ นาคข า วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
135. น.ส. ศุภรัตน ์ เทพวงค์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
136. นาย ศุภวิชญ ์ รุจจาร ี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
137. น.ส. สราวล ี รัชตะปิต ิ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
138. น.ส. สวรรยา รังสิยานันต ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
139. น.ส. สัตตบงกช มะณ ี พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
140. นาย สามภพ พรหมศร สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
141. น.ส. สิริยากร โชติพ่วง วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธาน ี
142. น.ส. สุกฤตยา เลี่ยมทอง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
143. น.ส. สุกิตตา มีเทียม สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
144. น.ส. สุชัญญา สกุลานนท ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
145. น.ส. สุดธิดา สิงห์มรกต จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
146. น.ส. สุดารตัน ์ ทองดี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
147. น.ส. สุดารตัน ์ ส าเภาแก้ว บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
148. น.ส. สุธิดา บัวพูล พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
149. นาย สุธินันท ์ พลทรัพย ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
150. น.ส. สุภาภรณ ์ ศิริพูน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
151. น.ส. สุภาภรณ ์ มาตย์นอก มารีวิทย ์ ชลบุร ี
152. นาย สุรเดช ประรังประโคนชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรุี [ปากเพรียววิทยาคม] สระบรุ ี
153. นาย สุวัธชัย รุ่งเรือง หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
154. น.ส. อชิรญาณ ์ พ่วงวงษ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
155. น.ส. อมราพร ผ่องไสว จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
156. น.ส. อมิตา เทียนจันทร ์ กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
157. น.ส. อรนิสา พงษ์ไพบูลย ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
158. น.ส. อริสรา นาเมือง สิงห์สมุทร ชลบุร ี
159. น.ส. อสมาภรณ ์ พรพิทักษ์พงศ์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
160. นาย ออมฤดี ศรีนวล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
161. น.ส. อัจจิมา พุมมาจันทร ์ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
162. น.ส. อัญชล ี ทองนาค ระยองวิทยาคม ระยอง 
163. น.ส. อัญธิกา ตั้นอ้น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
164. นาย อัยการ โครพ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
165. น.ส. อาระยา พิมพ์ตะค ุ บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
166. น.ส. อารียา เซ่งแตง อัมพรไพศาล นนทบุรี 
167. น.ส. อิษยา สุขสมนึก ระยองวิทยาคม ระยอง 
168. นาย อิสรา ฮวดสุวรรณ ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
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169. น.ส. ไอรินทร ์ วรโรจน์ธ ารงชัย สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 

00812000202  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กมลลักษณ ์ ทิมแสง วัดบ้านโป่ง สามคัคีคุณปูถัมภ ์ ราชบุร ี
2. น.ส. กมลวรรณ มุนีอัญชุลีกุล สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
3. นาย กรพัฒน ์ ลิ้มสมบูรณ ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
4. น.ส. กรรว ี สนธิภักด ี บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ 
5. น.ส. กฤตพร ศักดิ์กัลยาวด ี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
6. น.ส. กัญญาพัชร แสงประทุม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
7. น.ส. กัญยาณ ี เลากสิกรรม หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
8. น.ส. กัณธิมา นุ่มนวล นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
9. น.ส. กิตติยา สุขม ี เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
10. น.ส. กุลธิรัตน ์ พิมพ์พันธ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

11. น.ส. กุลนันท ์ กาลเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
12. น.ส. กุลริสา โบจรสั เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
13. น.ส. กุลสิน ี ชัดเจนกิจ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
14. น.ส. เกศกนก หมื่นวงศ์ ศรียาภยั ชุมพร 
15. น.ส. ขัตติยา เมืองสุวรรณ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
16. น.ส. ขันตยาภรณ ์ ตรีตรุยานนท์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
17. น.ส. เขมวด ี บัญญัตเิลิศถาวร วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
18. นาย คมกฤช ส าเภาเงิน วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
19. นาย คุณาธิป ขจรรุ่งเรือง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
20. น.ส. จริญญา เรือนทอง อัมพรไพศาล นนทบุรี 
21. น.ส. จารุกัญญ ์ ศรีกระจ่าง สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
22. น.ส. จารุวรรณ สว่างศร ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
23. น.ส. จิณห์วรา ปาลพันธุ ์ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
24. น.ส. จิรัชยา ศรีพิทักษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
25. น.ส. จิราพัชร เสนาะค า ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา ราชบุร ี
26. น.ส. จิราภรณ ์ สุกหอม สระแก้ว สระแก้ว 
27. น.ส. จีรภัทร จัดนอก บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
28. น.ส. จุฑาพร บุญมา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
29. น.ส. จุฑามณ ี ชฎารัมย ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
30. น.ส. จุฑามาศ แซ่ลี ้ เสาไห้ วิมลวิทยานุกลู สระบรุ ี
31. น.ส. จุฑามาศ ภัทรวงศ์โยธิน ศรีราชา ชลบุร ี
32. น.ส. จุฑามาศ พึ่งแพ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
33. น.ส. เจนจิรา พะลาเเดง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
34. นาย ฉัตรดนัย เคร่งครดั สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
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35. น.ส. ชนากานต์ พิบูลย์ผล อรุณวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
36. น.ส. ชนิกานต์ สมุทรโมฬ ี สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
37. น.ส. ชนิดาภา จั่นเพชร ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
38. น.ส. ชนิดาภา พุทไธวัฒน์ เสาไห้ วิมลวิทยานุกลู สระบรุ ี
39. นาย ชยาภรณ ์ มณีกาศ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
40. น.ส. ชยาภรณ ์ จันทรา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
41. น.ส. ชลดา อนงคพงศ์พันธุ์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
42. น.ส. ชลเนตร บุญฤทธ์ิลักขณา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
43. นาย ชลภูม ิ ระรื่น กศน. อ าเภอบางระจัน สิงห์บุร ี
44. น.ส. ชลลดา จังพานิช เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
45. น.ส. ชลิวรรณ บุญสวสัดิ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
46. น.ส. ชัชชญา แสงสาคร อัมพรไพศาล นนทบุรี 
47. น.ส. ชัญญาดา รักค า พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
48. น.ส. ชัญญานุช บุญสุยา สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
49. น.ส. ชามาวีร ์ ดวงราษี โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
50. น.ส. ชารีญา ห้องริ้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
51. น.ส. ชิดชนก มามาก ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ 
52. น.ส. ชุติกาญจน ์ ผาศิร ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
53. น.ส. โชษิตา ฉัตรปวีณ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
54. น.ส. ญาณันตร ์ ญาติเสมอ พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
55. น.ส. ญาณิศา ซ้ายขวัญ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
56. น.ส. ฐานิตา จริยะกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
57. นาย ฐาปกรณ ์ รุ่งธนากิจกุล บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุร ี
58. น.ส. ฐิตาภา ทองสายบัว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
59. น.ส. ฐิติมาภรณ ์ ไชยดา แก่งคอย สระบรุ ี
60. น.ส. ณภัทร วงศ์ชัย มารีวิทย์สตัหีบ ชลบุร ี
61. น.ส. ณภัทร คงเหลือ สารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 
62. น.ส. ณัชชา วุฒาพิทักษ์ วัดป่าประดู ่ ระยอง 
63. น.ส. ณัฏฐณิชา ณรางกูล สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
64. น.ส. ณัฏฐ์นลิน ชายสมุทร ศรียาภยั ชุมพร 
65. น.ส. ณัฐณิชา สิงห์พิทักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
66. น.ส. ณัฐณิชา จิตต์ประวัต ิ มารีวิทย์สตัหีบ ชลบุร ี
67. น.ส. ณัฐณิชา ตระกลูบางคล้า สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
68. นาย ณัฐนนท ์ โกสุมา สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
69. น.ส. ณัฐนิชา แสนโพธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุ ี ชลบุร ี
70. นาย ณัฐพนธ ์ โพธิ์กุล นครนายกวิทยาคม นครนายก 
71. น.ส. ณัฐวด ี รุ่งอิทธิวงศ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
72. น.ส. ณัฐวรา แก้วอุย ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา ราชบุร ี
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73. นาย ณัฐวัฒน ์ เพชรวรกิตติ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
74. น.ส. ณัฐสดุา สุขสง่า จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
75. น.ส. ณิยดา ไมตร ี ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
76. น.ส. ดลถิญญ ์ อ่อนสัมพันธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
77. น.ส. ตนุว ี ชงกุล วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
78. นาย ถาวร เฉลิม เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต ์ ชลบุร ี
79. นาย ถิรวุฒ ิ หน่ายม ี นครนายกวิทยาคม นครนายก 
80. น.ส. ทรรศนันทน ์ อ่อนละมูล คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
81. น.ส. ทวิตียา บูรณเกยีรตศิักดิ ์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
82. นาย ทัตพงศ ์ พัฒนนิติศักดิ ์ อรัญประเทศ สระแก้ว 
83. น.ส. ทัศวรรณ จ าปาทอง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
84. น.ส. ทิวาพร แป่มจ านัก ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
85. น.ส. เทพารักษ์ ชัยวงษ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
86. น.ส. ธฎาพร ยนตระรักษ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
87. นาย ธนพล ข าทว ี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
88. น.ส. ธมนวรรณ บังเกิดสุข สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
89. น.ส. ธมลวรรณ น้อยจ้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
90. นาย ธราธร ลิมปนชัยพรกลุ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
91. น.ส. ธัญจิรา ด ารงชัยนิมิตร พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
92. น.ส. ธัญลักษณ ์ อ่ านาคิล ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
93. น.ส. ธันยพร ประจ าแถว ระยองวิทยาคม ระยอง 
94. น.ส. ธันยพร ใจซื่อ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
95. น.ส. ธิดามาศ ขุนทองไพร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
96. นาย ธีธัช จันทร์ศิลปิน ปทุมวิไล ปทุมธาน ี
97. น.ส. นงนภัส ช่ืนชม สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุ ี ชลบุร ี
98. น.ส. นภัสสร เซ่งเข็ม มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
99. น.ส. นภาภรณ ์ อยู่สุขด ี สามโก้วิทยาคม อ่างทอง 
100. น.ส. นัทธมน อ่อนจันทร์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
101. น.ส. นันท์นิชา ติวาเจรญิรตัน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

102. น.ส. นิธินาฎ สุขสมบตั ิ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
103. นาย นิรมิต ถั่วทอง เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
104. น.ส. นิษฐกานต์ ธีรภัทร์ธนนนท์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
105. น.ส. บุปผชาต ิ พาเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
106. น.ส. เบญจมาภรณ ์ เจริญสุขสถาพร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
107. น.ส. เบญญาภา อยู่ออง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
108. นาย ปกรณ ์ งามละมยั สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
109. นาย ปกรณ ์ ปั้นทอง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
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110. น.ส. ปณิภรณ ์ อัศวินวินิจกุล รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
111. น.ส. ปรียาภรณ ์ ทวีเจริญธรรม พระหฤทัยนนทบุร ี นนทบุรี 
112. น.ส. ปวรรัตน ์ ภูมิสมบัต ิ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
113. น.ส. ปัญณวีย ์ แสงอรุณ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
114. น.ส. ปัฐทิชา สินอุดมไพศาล ราชินีบูรณะ นครปฐม 
115. น.ส. ปารณยี ์ จูเจ้ย ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
116. น.ส. ปิยธิดา สูญกลาง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
117. น.ส. ปิยธิดา ชุ่มรัศม ี สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
118. น.ส. ปุญญิศา เขม้นงาน พิชญศึกษา นนทบุรี 
119. น.ส. ปุณณศิา เชื้อจาด มารีวิทย์สตัหีบ ชลบุร ี
120. น.ส. พรชนก ประจวบผล สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
121. น.ส. พรธิดา ลิ่มมังกูร เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
122. น.ส. พรปวีณ ์ จันทร์ขาว ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
123. น.ส. พรรณปพร กองพันธ์ ชลบุรี สุขบท ชลบุร ี
124. นาย พรหมเมศวร ์ นาคเอี่ยม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

125. น.ส. พราวพรรณ ดีแสน ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
126. น.ส. พัชรานันท์ ศิริโชต ิ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
127. น.ส. พัฒน์นรี มงคลปิยวัฒน ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
128. น.ส. พัณณติา เครือแปลง เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
129. น.ส. พัสตราภรณ ์ ชมสมุทร สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
130. นาย พิเชียร รัตนะผูก มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 
131. นาย พิธิวัต สามารถ สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
132. น.ส. พิพรรษพร ยอดชล ศรียาภยั ชุมพร 
133. น.ส. พิมพ์ชนก พันธ์รักษ์ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
134. น.ส. พิมพ์นิภา อัครถาวรพัฒน ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
135. น.ส. พิมพ์ฟ้า เจนวาณิชยานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
136. น.ส. พิมพ์มาดา ปัตวิน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
137. น.ส. พิมพ์ลภสั อภินันท์ธนากร สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
138. น.ส. พิมลนาฎ เอี่ยมม ี นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
139. น.ส. พิรญาณ ์ ธนงค ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
140. นาย พิสิฐพงศ์ อยู่คงศักดิ์ เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
141. นาย พีรวิชญ์ สังข์เพิ่ม หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
142. น.ส. ภควรรณ พวงแก้ว พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
143. น.ส. ภัทราพร ทองแซมศิรวิชญ ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
144. น.ส. ภาสิน ี หอมทอง สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
145. นาย ภูริทัต ชมภู สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
146. นาย มณีภรณ ์ สังข์วรรณะ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
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147. น.ส. มนทิพย์ รัมย์ประโคน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
148. น.ส. มนัสนันท์ ธีรสรเดช พระหฤทัยนนทบุร ี นนทบุรี 
149. น.ส. มัชฌากร ช่วยเจริญสุข มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา 
150. น.ส. มีนา ศรีอร่าม นารีวิทยา ราชบุร ี
151. น.ส. เมธปิยา ไชยอ้วน ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
152. น.ส. เมธาวี เรืองเรื่อ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
153. น.ส. เมธิตา ไตรภักดิ ์ เสนา เสนาประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา 
154. น.ส. รตา คเชนทร์พนาไพร มัธยมวัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุร ี
155. น.ส. รักษิณา รอดเที่ยง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
156. นาย รัชพล เนตรประภา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
157. น.ส. รัตติยากร ไชยงาม สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
158. น.ส. รัตนาพร มีมุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
159. น.ส. รัตนาวล ี เอี่ยมอ าไพ พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
160. น.ส. รัสเซยี รัฐวิเศษ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
161. น.ส. วชิราภรณ ์ กลิ่นดอกแก้ว สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
162. นาย วรเชษฐ์ ทองอินทร์ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
163. น.ส. วรรณพร สุภสิริมงคล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
164. น.ส. วรรณพร ใจกล้า อู่ทอง สุพรรณบุร ี
165. น.ส. วรรณวิษา ทองซุ่นห่อ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 
166. น.ส. วรัญญา ตั้งแก้ว สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
167. น.ส. วรัญญา ส ารวย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
168. น.ส. วรัญวีย ์ อารยณภูม ิ พระหฤทัยนนทบุร ี นนทบุรี 
169. น.ส. วริศรา โพธิ์ทิน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
170. น.ส. วริศรา ลีนาวงศ์ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
171. น.ส. วัชราภรณ ์ วรพัฒน์กิตติเดช พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
172. น.ส. วิรากานต ์ เฟื่องฟ ู พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
173. น.ส. ศรัณย์พร เฮงอนุพันธ์ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
174. น.ส. ศศิพิมพ์ ศรีสวสัดิ ์ แก่งคอย สระบรุ ี
175. น.ส. ศศิพิมล บุญช่วย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
176. นาย ศิรา ขวัญชื่น หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
177. น.ส. ศิริกัญญา แซ่โกว แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
178. น.ส. ศิริลักษณ ์ จั่นนาค พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
179. น.ส. ศุภรัตน ์ เทพวงค์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
180. น.ส. ศุภสุตา สุริยันต ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
181. น.ส. ศุภิสรา แดงจันทร ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
182. น.ส. สราล ี พรหมมา ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
183. น.ส. สวรรยา รังสิยานันต ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
184. นาย สหัสบด ี คุ้นเคย วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
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185. น.ส. สัตตบงกช มะณ ี พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
186. นาย สันต ิ สุวรรณเทศ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 
187. น.ส. สามิน ี สุขสุธาทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
188. น.ส. สายสวรรค ์ แจ่มจ ารสั ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
189. นาย สิรภพ สังข์แสง พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
190. นาย สิรวิชญ ์ สวัสดิ์กจิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
191. น.ส. สิรินดา ไชยฤทธิ์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
192. น.ส. สิริยากร ไพรจิตร ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
193. น.ส. สิริรตัน ์ ใจศล เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
194. นาย สุธาวี ศรีชมภ ู ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
195. น.ส. สุนิตา ทิศกระโทก อรัญประเทศ สระแก้ว 
196. น.ส. สุนิสา ปิ่นเกต ุ นารีวิทยา ราชบุร ี
197. น.ส. สุพิชฌาย ์ เจริญสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
198. น.ส. สุภาภรณ ์ มาตย์นอก มารีวิทย ์ ชลบุร ี
199. น.ส. สุรางคนา วิชาเย็น สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
200. น.ส. สุวพีร ์ แสงสว่างเสรีกุล ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
201. น.ส. สุวิมล ยิ้มน้อย รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
202. นาย เสฏฐพงศ ์ เต่าทอง หนองแค สรกิจพิทยา สระบรุ ี
203. นาย เสรมิพงษ ์ แตงบัว ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
204. น.ส. แสงเทียน ประไพพิศ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
205. น.ส. แสงอรุณ สิงคลีประภา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

206. น.ส. อทิตยา นาคจินวงษ ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
207. น.ส. อธิตานันท ์ ภัทรเศรษฐวัฒน์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

208. น.ส. อธิติพร ฤทธิตะ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
209. นาย อภิวัตต ์ อภิพัฒน์วสุ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
210. น.ส. อมรรัตน ์ มานะงาม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
211. น.ส. อมรา เอี่ยมใหญ ่ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
212. น.ส. อรพินท ์ วันเพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
213. น.ส. อรัญญา ปาเจรญิ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
214. น.ส. อสมาภรณ ์ พรพิทักษ์พงศ์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
215. น.ส. อัญชล ี สมศร ี คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
216. น.ส. อัญธิกา ตั้นอ้น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
217. น.ส. อารียา อะรัญ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
218. น.ส. อารียา เซ่งแตง อัมพรไพศาล นนทบุรี 
219. น.ส. อุรวด ี บางสมบุญ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
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1. น.ส. กนิษฐา น้อยอ าเเพง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
2. น.ส. กมลทิพย ์ ขันตยาภรณ ์ นารีวิทยา ราชบุร ี
3. น.ส. กรกนก นิยมสุจริต กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

4. น.ส. กัญญาภคั มาลัยหอม นครนายกวิทยาคม นครนายก 
5. น.ส. กัณฐมณ ี ทิพย์ยอเเละ๊ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
6. น.ส. จิราภา บุญท้วม ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
7. น.ส. ชณิสรา แก้วมาก ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
8. น.ส. ชนันชิดา ยู่โหงว นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
9. น.ส. ชนาธิป รื่นสุคนธ ์ มัธยมสังคตีวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
10. น.ส. ชนิดา ชูมาก ราชินีบูรณะ นครปฐม 
11. น.ส. ชไมพร ช่วงชุณห์ส่อง สวนศรีวิทยา ชุมพร 
12. น.ส. ชลลดา จังพานิช เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
13. น.ส. ชลลดา คุ้มระหาร วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
14. น.ส. ชัญญา กิจวิมลรตัน ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ์ 
15. น.ส. ชัญญานุช โฆษิตพาณิชย ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
16. น.ส. ฐิติกา ภู่แก้ว โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
17. น.ส. ณัชชา เชียงค า วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
18. น.ส. ณัฏฐนิชา นักเรียน ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
19. นาย ณัฐกานต ์ เพ็งคาสุคันโธ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
20. น.ส. ณัฐรณิีย ์ ตรีเนตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
21. น.ส. ณิชาพร ทองน้อย หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ์ 
22. น.ส. ทัศวรรณ จ าปาทอง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
23. นาย ธนธรณ ์ อดิศร สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
24. นาย ธนาธิป เสถียรจารุการ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
25. นาย ธนายุต ปานดารา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
26. น.ส. ธีรดา สุปัญบตุร อัมพรไพศาล นนทบุรี 
27. นาย ธีรภัทร ทองสินธุ ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
28. น.ส. นทีกานต ์ ห่วงมาก สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
29. น.ส. นันทิชา นันทา นครนายกวิทยาคม นครนายก 
30. นาย ปฏิภาณ คชวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
31. น.ส. ปรรัตน ์ ละอองฐิติรัตน ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
32. น.ส. ปวีณา เชื้อดี ศรียาภยั ชุมพร 
33. น.ส. ปิยมล ไทยอุดม เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
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34. น.ส. พรกมล ปาหุไณยกุล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
35. น.ส. พัชราภรณ ์ ไทรโยคกมล กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
36. น.ส. พัชราภรณ ์ เฟื่องฟ ู อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
37. น.ส. พิชญาพร ลูกอินทร ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ์ 
38. นาย ภูดิศ ลาวโฉม ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
39. นาย ยุทธนา เนตรกาศักดิ ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ์ 
40. น.ส. วรรณวสิา ตุ้มทอง ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
41. น.ส. วราภรณ ์ สัตตนันท์ อยุธยานุสรณ ์ พระนครศรีอยุธยา 
42. นาย วศิน แดงระดับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
43. น.ส. วัชรประภา ชลศิริพงษ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
44. นาย วิวรรธน ์ จินตนารักถ่ิน20 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
45. นาย ศุภเกียรต ิ ข าสาคร สายปัญญารังสิต ปทุมธานี 
46. นาย ศุภวิชญ ์ รุจจาร ี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
47. นาย สงกรานต ์ แก้วกุลฑล โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
48. น.ส. สาธิตา วงษ์สังข์ กศน. อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 
49. น.ส. สิรันญา แก้วดวงเทียน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

50. น.ส. สิริกาญจน ์ สีคล้าย นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 
51. น.ส. สิริมาศ แสนศรลีา ราชินีบูรณะ นครปฐม 
52. น.ส. สุกัญญา แก้วกัณฑ ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ์ 
53. น.ส. สุชาดา ฉิมโหมด รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ์ 
54. น.ส. สุธิตา ค าสวัสดิ ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
55. น.ส. สุภสัสรา จ้อยสูงเนิน เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
56. น.ส. สุวนันท ์ พุ่มเถื่อน ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
57. น.ส. แสงเทียน น้อยสะอาด พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
58. นาย อเนกคุณ ดีค าใส อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ ์ สมุทรสาคร 
59. นาย อภัสรา หมื่นนรา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
60. น.ส. อภิยดา วรรณสุริวงศ ์ เจี้ยนหัว นครปฐม 
61. น.ส. อรปรียา ดอนแก้วภู ่ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
62. น.ส. อารีรัตน ์ ลิ้มฉาย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
63. นาย อิศเรศ ถึงบุญมา ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 

00812000702  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกวรรณ เชื้อชาย บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
2. น.ส. กนกวรรณ ยางทัด เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
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3. น.ส. กมนนุช เนตรค า ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
4. น.ส. กรกนก พลท ี อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
5. นาย กรกฤต พูลพิทักษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
6. น.ส. กรรณชนิกา สุขาบูรณ ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

7. น.ส. กรวรรณ คงกระพันธ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
8. นาย กรองทอง อ่วมบุญม ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
9. นาย กลวัชร อนันตศักดิ ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
10. น.ส. กัญญาภัทร แช่มเจริญพร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

11. น.ส. กัญญารตัน ์ พรอรุณชัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
12. น.ส. กัญญารตัน ์ วงตะลา กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
13. นาย คณพล คงสบาย สระกะเทียมวิทยาคม นครปฐม 
14. น.ส. จารุวรรณ น้ าดอกไม ้ มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
15. นาย จิดาภา จีนก๊ก หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุร ี
16. น.ส. จิรฐา ใหญ่ยงค์ หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
17. นาย จิรพงษ ์ รัตนากร ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
18. นาย จิรภัทร จ้างประเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
19. นาย จิรภัทร แสงอรุณ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
20. น.ส. จิราภรณ ์ โภคาเสรมิส่ง ราชินีบูรณะ นครปฐม 
21. นาย จีรวัฒน์ จ าเล สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
22. น.ส. เจนนิสา วิลัย สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
23. น.ส. ชญาน์ทิพย์ วงษ์สมัย ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
24. น.ส. ชฎาพร พุ่มชะเอม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
25. นาย ชนะพล จันทร อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม 
26. น.ส. ชนิกร มะโนธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
27. น.ส. ชนิตา หมอกเจรญิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
28. น.ส. ชยุดา พันธุ์แก้ว นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
29. น.ส. ชัชฎาภา สามคุ้มพมิพ ์ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
30. นาย ชัยวุฒ ิ อนุกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
31. น.ส. ชาลิสา พยัคฆชนม ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
32. น.ส. ชาลิสา วงค์ทวี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
33. น.ส. โชติกา กิตติชนะโชค นนทบุรีวิทยาลัย [มัธยมวัดเพลง] นนทบุรี 
34. น.ส. ญาดา สุขขี วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
35. น.ส. ญาน ี จันทร์ชาญนนท์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
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36. น.ส. ฐิติกา ภู่แก้ว โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
37. นาย ณภัทร สุนทรธีรธรรม ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
38. น.ส. ณัชชา เชียงค า วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
39. นาย ณัชพล กระเป๋าทอง สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
40. น.ส. ณัฎฐณิชา ธนพัฒน์พงศา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
41. น.ส. ณัฐทริกา เปียแก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
42. นาย ณัฐพนธ ์ สมจิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
43. น.ส. ณัฐรณิีย ์ ตรีเนตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
44. น.ส. ณัฐวรณิชา ทามัน สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
45. น.ส. ณัทมน ส่งช่ืน สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
46. น.ส. ณิชากรณ ์ ประจันทรเ์สน อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
47. น.ส. ดวงพร วิลาวรรณ นารีวิทยา ราชบุร ี
48. นาย เตชภณ ชาด า วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
49. นาย ถิรวุษ ิ กมุท สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
50. น.ส. ทิพรัตน ์ ฉวีหาญ สายธรรมจันทร ์ ราชบุร ี
51. นาย ธนดล เกตุสรุิวงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
52. น.ส. ธนัชพร ปลอดโปร่ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
53. น.ส. ธนัญญา สันทัด สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
54. นาย ธนายุต ปานดารา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
55. น.ส. ธมลวรรณ จันทร์พิทักษ ์ วัดป่าประดู ่ ระยอง 
56. นาย ธีร์ธวัช เรืองโรจน ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
57. น.ส. ธีราวด ี อินสุข สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
58. น.ส. นงลักษณ ์ นวลหุ่น ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
59. น.ส. นทีกานต ์ ห่วงมาก สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
60. น.ส. นพรัตน ์ แสนรัก พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
61. นาย นภณัฏฐ ์ พิทักษ์เฉลิมวงศ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
62. น.ส. นภสร หนูรักษา ศรียาภยั ชุมพร 
63. น.ส. นภัคสรณ ์ หลักมั่น มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี
64. น.ส. นรีรัตน ์ ประสมศาสตร ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
65. น.ส. นฤดา อุ่นภักดิ ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
66. น.ส. นฤมล ทองดอนง้าว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
67. น.ส. นันทกานต ์ เหมมัน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
68. น.ส. นางสาว เบญจพร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
69. น.ส. บุณฑริก เทพมณ ี ศรียาภยั ชุมพร 
70. น.ส. เบญจมาภรณ ์ เจริญสุขสถาพร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
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71. น.ส. ปกิตตา แก้วมุกดา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
72. นาย ปฏิภาณ ดาราไตร รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม 
73. น.ส. ปฐมรัตน ์ เจริญสุข สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
74. น.ส. ปทุมพร ฉิมจินดา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
75. น.ส. ปนัฐดา ปานด า นักบุญเปโตร นครปฐม 
76. น.ส. ประภสัสร อินทรศร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
77. น.ส. ประภาพร แก้วค า สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
78. น.ส. ประภาภรณ ์ ไทรโยควิจิตร ราชินีบูรณะ นครปฐม 
79. น.ส. ปรายฟ้า เจริญสุข เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
80. น.ส. ปรารถนา สิงหะ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
81. น.ส. ปรียาพร หอมจันทร ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
82. น.ส. ปรียาภรณ ์ ประมงค ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
83. นาย ปวริศา อัตตสมบัต ิ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
84. น.ส. ปวีณา วงค์นาม ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
85. น.ส. ปัฐทิชา สินอุดมไพศาล ราชินีบูรณะ นครปฐม 
86. น.ส. ปาณิกา ศรีนิเวศน ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
87. นาย ปิติภัทร ปอยบี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
88. นาย ปิยฉัตร แตงสุวรรณ ์ มวกเหล็กวิทยา สระบรุ ี
89. น.ส. ปิยธิดา หงษ์ทอง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
90. นาย ปิยธิดา แซ่ลิ้ม ศรียาภยั ชุมพร 
91. น.ส. ปิยธิดา เเตงสุข นารีวิทยา ราชบุร ี
92. นาย ปิยะกมล พันธ์บุตร มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
93. น.ส. ปิยะฉัตร รักษาชอบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา ปทุมธาน ี
94. นาย ปุญญพัฒน ์ ไวยกูล ท่าเรือ นิตยานุกลู พระนครศรีอยุธยา 
95. น.ส. พรรณพรรษ สังวาลย์เงิน สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
96. น.ส. พรรณพัชร ลิ้มจ้อย อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
97. นาย พร้อม เกตุอร่าม อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
98. น.ส. พัชราภรณ ์ พลมาตย ์ เบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 
99. น.ส. พัชราภรณ ์ ไทรโยคกมล กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
100. น.ส. พิชญา บุญปรีชา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

101. น.ส. พิชญาพร แก้วเก็บ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
102. น.ส. พิชาภรณ ์ ยอดรัก สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
103. น.ส. พิมพ์ลภสั กลิ่นเกต ุ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
104. น.ส. พิมพิศา ศิริสุวรรณสิทธ์ิ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
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105. นาย พุฒิเมธ ชุมตีนอก มารีวิทย ์ ชลบุร ี
106. น.ส. ภควรรณ โสมาลีย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
107. นาย ภัคนรินทร ์ บุญล้อม รัตนาธิเบศร ์ นนทบุรี 
108. น.ส. ภัณฑริา เมฆกลุวิโรจน ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
109. น.ส. ภาวด ี เห็นแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
110. น.ส. มธุวรรณ ไทรใหญ ่ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
111. น.ส. มนัญชยา ศรีใส กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
112. น.ส. มีนทิญา ทองแก้ว บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
113. น.ส. เมขลา กกสันเทียะ พระหฤทัยนนทบุร ี นนทบุรี 
114. นาย เมธา แก้วตา โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
115. น.ส. เมธาวี ทองพันธ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
116. น.ส. ยลหทัย ธรฤทธิ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
117. นาย รฐปพน พุ่มพวง ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
118. น.ส. รัชฎา ลามอ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
119. น.ส. รินรดา ละออเอ่ียม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
120. น.ส. รุจิษยา อยู่เช้ือ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
121. น.ส. วนาทิพย ์ เกียรตินันท ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
122. น.ส. วราภรณ ์ สัตตนันท์ อยุธยานุสรณ ์ พระนครศรีอยุธยา 
123. น.ส. วราภรณ ์ แก้วเกต ุ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
124. นาย วศิน แดงระดับ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
125. น.ส. วันทนา เมธาวิเศษสวัสดิ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
126. น.ส. วิภาว ี หลักเมือง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
127. น.ส. วิรากานต ์ เฟื่องฟ ู พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
128. น.ส. วิลาสิน ี สันทัด ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
129. น.ส. วิสสุตา สมตัว ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
130. น.ส. ศจี เปี่ยมพูล ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
131. น.ส. ศวรรญา รุทธิฤทธ์ิ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
132. น.ส. ศศิกานต ์ ตรงมา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
133. นาย ศศินภัสสร ์ สร้อยฟ้ายรรยง หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุร ี
134. น.ส. ศิธาพร นรสิงห ์ สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
135. น.ส. ศิธิตา โสมทนงค ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
136. น.ส. ศิริวรรณ ล่วงลือ บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
137. น.ส. ศิริวรรณ ฤกษ์รัตน ี แก่งคอย สระบรุ ี
138. น.ส. ศุภกร ศิริวัฒน์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
139. น.ส. ศุภิสรา โพธิ์ศร ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
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140. นาย สงกรานต ์ แก้วกุลฑล โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
141. น.ส. สตรรีัตน ์ ปัจจันตดสุิต สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
142. น.ส. สาธิดา เจริญศร ี สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
143. นาย สิรภพ อรรคทิมากลู ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
144. น.ส. สิราวรรณ เงินมาก ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
145. น.ส. สิรินภา ชีสังวรณ ์ บ้านนา นายกพิทยากร นครนายก 
146. น.ส. สิรินยา เกิดมีทรัพย ์ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
147. น.ส. สิริยากร หลิน เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
148. น.ส. สิรลิักษณ ์ ศรีสอาด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
149. น.ส. สิรีธร ฉอ้อนโฉม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
150. น.ส. สุกิตตา มีเทียม สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
151. น.ส. สุฐิตา อบมาล ี ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
152. น.ส. สุดารตัน ์ ส าเภาแก้ว บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
153. น.ส. สุภัค เชาวนปรีชา กศน. อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 
154. น.ส. สุภสัสรา จ้อยสูงเนิน เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
155. น.ส. สุวนันท ์ พุ่มเถื่อน ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
156. น.ส. แสงเทียน น้อยสะอาด พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
157. น.ส. หทัยภัทร วรรณศุภมงคล เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
158. นาย อธิวัฒน ์ ธรรมมา สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
159. นาย อภัสรา หมื่นนรา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
160. น.ส. อภิชญา ปัจจัยโคนัง อู่ทอง สุพรรณบุร ี
161. นาย อภิสร ประค าทอง หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
162. น.ส. อมรรัตน ์ สุวรรณวานิช ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
163. น.ส. อมิตา เทียนจันทร ์ กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
164. น.ส. อรจิรา สีทา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร 
สระบรุ ี

165. น.ส. อรปรียา ดอนแก้วภู ่ มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
166. น.ส. อริสรา นาเมือง สิงห์สมุทร ชลบุร ี
167. น.ส. อริสรา ชินะปุตตกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
168. น.ส. อัจฉรา สุขสบาย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
169. น.ส. อัญชิสา วิเชียรโชต ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
170. น.ส. อาทิตยา ตาปสนันทน ์ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
171. น.ส. อารีรัตน ์ ลิ้มฉาย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
172. นาย อิสรา เจ๊ะบือราเฮง โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
173. นาย อิสราพันธ ์ ไพรนรินทร ์ กศน. อ าเภอก าแพงแสน นครปฐม 
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1. น.ส. กนกพร ศรีสมรูป วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 
2. น.ส. กนกลดา สุหร่ายเพชร มารีวิทย ์ ชลบุร ี
3. น.ส. กนกวรรณ ยางทัด เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
4. น.ส. กนกวรรณ ศรีนวล ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
5. น.ส. กมลทิวา วงษ์เทศ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ 
6. น.ส. กมลวรรณ ฉิมไทย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
7. น.ส. กมลวรรณ สกุลรตันภมู ิ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
8. นาย กลวัชร อนันตศักดิ ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
9. นาย กล้าณรงค ์ แสงโท บวรธนวิทย ์ นครปฐม 
10. น.ส. กวิสรา สมไพบูลย ์ สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
11. น.ส. กัญจน์ณิชา เวชโอสถ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
12. น.ส. กัญญ์วรา จิรธรรมวิทย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
13. น.ส. กัญญาณัฐ จินดาอินทร ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
14. น.ส. กัญญาพัชร แสงประทุม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
15. น.ส. กัญญาภัทร แช่มเจริญพร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

16. น.ส. กัญญารตัน ์ พรอรุณชัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
17. น.ส. กานดาวศร ี วัดสูงเนิน อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
18. น.ส. กานต์มณ ี การะเกษ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
19. น.ส. กิ่งกานต์ ใหญ่แก่นทราย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
20. นาย กิตติกร เทศเอี่ยม บ้านนา นายกพิทยากร นครนายก 
21. นาย กิตติพงศ์ สุขปานเจริญ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
22. น.ส. กิตติยา สุขม ี เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
23. น.ส. กุลธิรัตน ์ พิมพ์พันธ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

24. น.ส. เกตุมณ ี หนูพลับ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
25. นาย เกริกเกียรต ิ เหล็กแก้ว สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
26. น.ส. ขวัญสกุล จรรยา สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
27. น.ส. ขัตติยา เมืองสุวรรณ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
28. น.ส. จริยา ชัยจรินันท์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
29. นาย จอมขวัญ แน่นหนา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
30. น.ส. จารุณ ี หนูสะพล ี ศรียาภยั ชุมพร 
31. น.ส. จารุวรรณ กันณะ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
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32. น.ส. จิดากาณต ์ กองค า ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

สมุทรปราการ 

33. น.ส. จิดาภา ตระกลูปักษีโรจน ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
34. น.ส. จิดาภา สงข์ข า อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
35. น.ส. จิตรดา โลห์ประเสริฐ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
36. นาย จิรพงษ ์ รัตนากร ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
37. นาย จิระทีปย ์ จินดากว ี อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ ์ ลพบุร ี
38. น.ส. จิรัชญา แก้วกล่ า จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
39. น.ส. จิรัชยา เศวตคชกุล มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
40. น.ส. จิราพร สุวรรณโสภา โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
41. น.ส. จิราวรรณ มาตนาค เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
42. น.ส. ฉัตรชวาณ ี ลีลาวิโรจน ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
43. นาย ฉัตรดนัย เคร่งครดั สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
44. น.ส. ชนกานต์ อินทรีย์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
45. นาย ชนนน พรพิพัฒน์พงศ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
46. น.ส. ชนิกานต์ เม่นข า วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
47. น.ส. ชนิมน สุวรรณประเสริฐ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
48. น.ส. ชมพูนุช เรืองสุวรรณ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
49. น.ส. ชมภูนุช เกียรติแสงทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
50. น.ส. ชลธิชา สิทธิเจรญิยศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
51. น.ส. ชลธิชา ชวนชม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
52. นาย ชลสิทธ์ิ ทรงเลี่ยม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
53. น.ส. ชลิตา ทองมูลเนือง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
54. น.ส. ชัญญานิษฐ ์ กิติพันธยาพร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
55. นาย ชัยวุฒ ิ อนุกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
56. น.ส. ชาลิสา วงค์ทวี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
57. น.ส. ชุติกาญจน ์ โชติรว ี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
58. น.ส. ชุตินันท ์ ภินทราภรณ ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
59. น.ส. ชุติมา สุกสว่าง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
60. น.ส. ชุลีกร ดวงเเก้ว อัมพรไพศาล นนทบุรี 
61. นาย โชค ศรีชาติไทย ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
62. น.ส. ฐานันตา สุวรรณเลิศ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
63. น.ส. ฐิตาภา จินดารตัน ์ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
64. น.ส. ฐิตารีย ์ มุรานันท์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
65. น.ส. ฐิตินันท์ มณีอินทร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
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66. นาย ฐิติวัชร์ บุตรดสีวภัทร ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
67. น.ส. ฐิรกาญจน ์ เฮงสธนกุล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
68. น.ส. ณภสัปพร พูลเพิ่ม หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
69. น.ส. ณัชฌา ชนประเสริฐ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
70. น.ส. ณัฎฐณิชา อนันตชานนท์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
71. น.ส. ณัฐกานต ์ รื่นภาค อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
72. น.ส. ณัฐชยา ทองรักษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
73. น.ส. ณัฐชยา แสงข า สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
74. น.ส. ณัฐชา ลายมุก สกลวิทยา นครปฐม 
75. น.ส. ณัฐฐินันท์ ฤกษ์ด ี สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
76. น.ส. ณัฐธิดา ปิยนุสรณ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
77. นาย ณัฐพนธ ์ โพธิ์กุล นครนายกวิทยาคม นครนายก 
78. น.ส. ณัฐพร บัวชุ่ม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
79. น.ส. ณัฐวด ี เกียรตสิูงส่ง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
80. น.ส. ณัฐวด ี พูลสังข ์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 
81. น.ส. ณัฐสดุา สุขสง่า จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
82. น.ส. ณิชาภัทร พละปัญญาวงศา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
83. น.ส. ดลถิญญ ์ อ่อนสัมพันธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
84. น.ส. ตติญา จาดพันธ์อินทร ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
85. น.ส. ตริตาภรณ ์ บุญฉ่ า สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
86. น.ส. ตรีสคุนธ ์ สวัสดมิงคล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
87. นาย ถิรวุษ ิ กมุท สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
88. น.ส. ธนกฤตา จิราภัทราเวช พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
89. นาย ธนพนธ ์ รุ่งถาวรวงศ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
90. น.ส. ธนพร ตรีรสัสพานิช สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
91. น.ส. ธนภรณ ์ บุราคร ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
92. น.ส. ธนัชชา เป็นตามวา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
93. นาย ธนากร ดอนแก้ว เมืองพัทยา (มัธยมสาธติพัทยา) ชลบุร ี
94. นาย ธนากุล แซ่หล ี พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
95. น.ส. ธนาภรณ ์ โชคมงคลกิจ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
96. น.ส. ธนิดา คล้อยคลา้ย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
97. น.ส. ธมลวรรณ น้อยจ้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
98. น.ส. ธัญญาลักษณ ์ บุญซ้อน สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
99. น.ส. ธัญทิพย์ วงษ์สวัสดิ ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
100. น.ส. ธัญรดา แซ่พัว สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
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101. น.ส. ธัญรด ี ใจตรง ตราษตระการคุณ ตราด 
102. น.ส. ธัญลักษณ ์ ทิพย์พานทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
103. น.ส. ธันย์ชนก ทองแก้ว สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
104. น.ส. ธันย์ชนก สายสดุ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
105. น.ส. ธันยพร แซ่ตั้ง สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบครีีขันธ ์
106. นาย ธีรพัฒน ์ ศักดิ์ก าจร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

107. น.ส. นภัสสร เซ่งเข็ม มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
108. น.ส. นภากานต ์ แตงไทย ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
109. น.ส. นรีรัตน ์ ประสมศาสตร ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
110. นาย นวพรรษ สินธนไพบูลย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
111. น.ส. นัฐพรรณ รัตนศลิา ศรียาภยั ชุมพร 
112. น.ส. นางสาว นงนภัส สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
113. น.ส. น้ าทิพย ์ จุนเจิม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
114. น.ส. นิชาภา ชุ่มชัยรัตน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
115. นาย นิรมิต ถั่วทอง เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
116. น.ส. เนตรนภา จีนโต เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
117. น.ส. บัวชมภู พรมม ี พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
118. นาย บุญชนก วรรณพานิชย ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
119. น.ส. บุษยา ทองสุขธรรม ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
120. นาย เบญจพล คิมประเสริฐ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
121. น.ส. เบญญาภา นิลยาภรณ ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
122. น.ส. ปณาล ี ป้อมสีทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
123. น.ส. ปทุมพร ฉิมจินดา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
124. น.ส. ประไพพิศ ทองหนู สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
125. น.ส. ประภัศรา ภูโต กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
126. น.ส. ปรายฟ้า เจริญสุข เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
127. นาย ปริชญ ์ แก้วโย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
128. น.ส. ปริชญา หอมจันทร์ด ี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
129. นาย ปวริศา อัตตสมบัต ิ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
130. น.ส. ปวีณ์กร ผลาผล มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
131. น.ส. ปัญนรัตน ์ มุ่งคุณ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
132. น.ส. ปาณัสม ์ คงคา ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
133. น.ส. ปาณิสรา เนตรพัฒน์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
134. น.ส. ปาณิสรา มีทว ี สกลวิทยา นครปฐม 
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135. น.ส. ปารณยี ์ จูเจ้ย ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
136. น.ส. ปาริตา มิตรสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี 
137. น.ส. ปิยธิดา ส าเริง ชัยบาดาลวิทยา ลพบุร ี
138. น.ส. ปิยธิดา ใจตั้ง มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
139. น.ส. ปิยมาภรณ ์ อนันต์ศุภมงคล พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
140. น.ส. เปมิกา สุขสมบตั ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
141. น.ส. เปมิกา สากล่ า กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

142. น.ส. เปมิกา สุขสถาวรพันธ์ุ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
143. น.ส. เปมิกา กิจจะวัฒนะ ศรียาภยั ชุมพร 
144. นาย พงศ์กานต์ จันทร์หอม สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
145. นาย พงษ์พร จ่ายยัง หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
146. น.ส. พรชนก สมจิตต ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
147. น.ส. พรพนา เสือรัก ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
148. น.ส. พริมพริตาน ์ แก้วกุลบัณฑติ พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
149. น.ส. พฤกษา สุดสงวน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
150. น.ส. พลอย ชัยนอก มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
151. น.ส. พลอยปภสั ลภสัเกียรติสุกลุ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
152. น.ส. พัชรา เพชรย่อง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
153. น.ส. พัฒน์นรี มงคลปิยวัฒน ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
154. น.ส. พัณณติา ป้อมทองค า ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
155. นาย พันธ์ยศ สิริกุลธนภาคย ์ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
156. น.ส. พิจิตรา อมรวชิรกุล เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
157. น.ส. พิชชาพร ประสิทธ์ิสุข ระยองวิทยาคม ระยอง 
158. น.ส. พิชญาภัค อ านา มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
159. น.ส. พิมพ์นภา ดวงช่ืน ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
160. น.ส. พิมพ์ลภสั กลิ่นเกต ุ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
161. น.ส. พีรยา วงศ์สวัสดิ ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
162. น.ส. เพ็ญพิชชา ภู่ไพบูลย ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
163. น.ส. เพ็ญพิศุทธ ์ อยู่เจริญสุข จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
164. น.ส. ฟารีนันท์ สิทธิพรวรกุล พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
165. น.ส. ภควรรณ พรรณเนตร ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
166. น.ส. ภวรัญชน์ญา อิศรางกูร สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
167. น.ส. ภวิตรา กานต์วรัญญ ู เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
168. นาย ภัคนรินทร ์ บุญล้อม รัตนาธิเบศร ์ นนทบุรี 
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169. น.ส. ภัณฑริา เมฆกลุวิโรจน ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
170. นาย ภัทรพล ฟักช้าง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
171. น.ส. ภัทรภร สินสมศักดิ ์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
172. น.ส. ภัทรวด ี พุฒเนียม สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
173. น.ส. ภัทรวรรณ ทัพประยงค ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
174. น.ส. ภัทราภรณ ์ อึ้งเจริญวงค ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
175. น.ส. ภัศจิรา สุขนาบูรณ ์ กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
176. น.ส. ภัสสร เนียมหอม นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
177. น.ส. ภาสิน ี หอมทอง สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
178. นาย ภูสิษฐ์ ประเสริฐศลิป ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
179. นาย มติณัฐ ปิ่นประชาสรร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
180. น.ส. มนทิชา โทสูงเนิน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
181. น.ส. มนสิชา เครือรตันไพบูลย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
182. น.ส. มนัสว ี มานพ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
183. น.ส. มัณฑนา กนิษฐสุต สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
184. น.ส. เมธาวี เรืองเรื่อ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
185. น.ส. เมธาวี ทองพันธ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
186. น.ส. ยลรดา เทพเศรษฐา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
187. น.ส. รดามณ ี เริงรัง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
188. น.ส. รังสิมา กุศลสร้าง มารีวิทย ์ ชลบุร ี
189. น.ส. รัชนีวรรณ ศรีพูล สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
190. นาย รัญชิดา เจริญสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
191. น.ส. รินรดา ละออเอ่ียม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
192. น.ส. ลลลิ เจนกระบวนหดั แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
193. น.ส. วนาทิพย ์ เกียรตินันท ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
194. น.ส. วนิดา กลมเกลี้ยง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
195. น.ส. วรรณพร สุภสิริมงคล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
196. น.ส. วรรณพร ใจกล้า อู่ทอง สุพรรณบุร ี
197. น.ส. วรรณภา จันทนา สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุร ี
198. น.ส. วรฤทัย เจริญส่งเสริมกิจ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
199. น.ส. วราภรณ ์ หยวกทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
200. นาย วริทธ์ิธร ชีวสิทธิยานนท ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
201. น.ส. วรินทร โมฬ ี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
202. น.ส. วริยา โยมา สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
203. น.ส. วริศรา มากพงศ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
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204. น.ส. วริศรา แจ่มกระจา่ง ระยองวิทยาคม ระยอง 
205. นาย วันชนะ กล่ าบุญสวัสดิ ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
206. น.ส. วันวิสาข ์ ยองใย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
207. นาย วิริยะ รังสิโณทัย ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
208. นาย วีรพล ศรีอวยพรชัย ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
209. น.ส. ศวรรญา รุทธิฤทธ์ิ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
210. น.ส. ศศิพิมล บุญช่วย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
211. น.ส. ศิธาพร นรสิงห ์ สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ 
212. นาย ศิรา ขวัญชื่น หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
213. น.ส. ศิริฆาธริตัน ์ กรมทะนา เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
214. น.ส. สกุณา สุขวิเสส สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
215. น.ส. สตรรีัตน ์ ปัจจันตดสุิต สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
216. น.ส. สโรชา หันตรา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
217. น.ส. สโรชา แสงศร ี แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
218. น.ส. สาธิตา ล้วนสมหวัง มารีวิทย์สตัหีบ ชลบุร ี
219. นาย สิทธิพัฒน ์ ตาลบ ารุง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
220. นาย สินพล จันทร์เศรษฐ ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
221. น.ส. สิรยา มิติตราพร กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
222. น.ส. สิริกร งามอยู่ พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
223. น.ส. สิริยากร หลิน เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
224. น.ส. สิริยากร สุบงกฎ สวีวิทยา ชุมพร 
225. น.ส. สิริยากร ศรีสุพพัตพงษ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
226. น.ส. สิริยากร เผ่าบญุธรรม สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
227. น.ส. สิริยากรณ ์ แย้มทองดี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
228. น.ส. สิริวิมล เจริญวงษา เสาไห้ วิมลวิทยานุกลู สระบรุ ี
229. น.ส. สิรีธร ฉอ้อนโฉม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
230. น.ส. สุกฤตา สีม่วงค า สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
231. น.ส. สุกัลยา บุญยิ่ง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
232. น.ส. สุจิณดา บางประสิทธ์ิ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
233. น.ส. สุชัญญา ชันโลน โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
234. น.ส. สุทธิศา ชุมพล อัมพรไพศาล นนทบุรี 
235. น.ส. สุทัตตา สุภาวาส เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
236. น.ส. สุทัตสิน ี มีแหวน นครนายกวิทยาคม นครนายก 
237. น.ส. สุธาทิพย ์ ภู่ฮะ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
238. นาย สุธ ี กลมกล่อม ลานสักวิทยา อุทัยธาน ี
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239. น.ส. สุภชา ฤทธิ์บูรณ ์ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
240. น.ส. สุภัชชา จายะพันธ์ุ สกลวิทยา นครปฐม 
241. นาย สุเมธ แสงทิตย ์ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
242. น.ส. สุวภัทร จิรสัจจานุกูล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
243. น.ส. สุวรรณ ี สุกดิษฐ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
244. น.ส. สุวัจน ี แก่นแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
245. น.ส. หนึ่งฤทัย เสาะด้น ปากเกร็ด นนทบุรี 
246. น.ส. อธิติยา สิทธิพูลทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
247. นาย อนุรักษ ์ ว่องพานิช รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
248. น.ส. อภัสรา สระทองหน หนองรีประชานิมติ กาญจนบุร ี
249. น.ส. อภิญญา บัวพ่วง สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
250. น.ส. อภิษฐา สมประสงค ์ รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
251. น.ส. อรจิรา สีทา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร 
สระบรุ ี

252. น.ส. อรชพร ศรีส าราญ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
253. น.ส. อรพินท ์ วันเพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
254. น.ส. อรอมณ จ านงภักดิ ์ เสาไห้ วิมลวิทยานุกลู สระบรุ ี
255. น.ส. อริสรา พุ่มผกา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
256. น.ส. อริสา จิระบวร เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง 
257. น.ส. อัญชล ี สมศร ี คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
258. น.ส. อัญมณ ี คลังเพ็ชร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
259. น.ส. อาภารัตน ์ พูลสวัสดิ ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
260. น.ส. อิงอร ฉัตรกรด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
261. น.ส. อินทิรา หุ่นนอก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
262. น.ส. อินทิรา พูลแสวง สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
263. น.ส. อิษยา สุขสมนึก ระยองวิทยาคม ระยอง 
264. น.ส. อุษณา สิงห์บูรณา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โควตา 28 จังหวัด 
00813090202  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. จิตศิร ิ พุ่มชะเอม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
2. น.ส. ฉัตรชนก ปักษาทอง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
3. น.ส. ชมพูนุช บุญประเสริฐ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
4. นาย ชยพล คชวงษ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
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5. น.ส. ชุติกาญจน ์ กุศลเอี่ยม จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
6. น.ส. ชุติกาญจน ์ เดชเพิ่ม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
7. น.ส. ฐิตา เกตุย้อย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
8. น.ส. ฐิติวรรณ เฮงจ ารสั ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
9. นาย ณัฐชรันต ์ ทุ่งพรหมศร ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
10. นาย ธนชิต จันทรากูลพงษ ์ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
11. นาย ธนเดช วัฒนาสิทธิกมล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
12. นาย ธนวัตน์ จันทร์หอม สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
13. นาย ธาดา คิดงาม ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
14. นาย นพกร ศรีโคตรฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
15. น.ส. เบญญาภา คงกระจ่าง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
16. นาย ปฐมพงษ ์ รุ่งเรือง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
17. นาย ปรเมษฐ ์ สุธาพจน ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
18. น.ส. ประณยัยา จันแรง ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
19. น.ส. พรชิตา รื่นรมย ์ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
20. นาย พัชร วรนุช สวนศรีวิทยา ชุมพร 
21. นาย ภูธเนตร จงพุทธรักษา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
22. นาย ระพีพัฒน์ หลิมพลอย ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
23. นาย วุฐิภร ฟุ้งขจร สิงห์สมุทร ชลบุร ี
24. นาย ศรัณย ์ จันทร์บาง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
25. นาย ศรัณย ์ ชุ่มเย็น กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
26. นาย ศักดิ์ณรงค ์ สมบัตเิจรญิ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
27. น.ส. ศุภกานต ์ เลี้ยงรตันานนท์ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
28. นาย ศุภสิทธ์ิ ฉั่ววิเชียร มารีวิทย ์ ชลบุร ี
29. นาย สรวิศ ลิขิตธรรมสาร ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
30. นาย สุรศักดิ ์ หวนสันเทียะ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
31. น.ส. อนุธิดา เอียงอ่ิม ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
32. นาย อภิชาติ หงษ์วัฒนกุล วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
33. น.ส. อภิญญา ธรรมชัย เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
34. นาย อภิรัฐ ทัศนวงค์วรา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
35. น.ส. อัญชล ี สมศร ี คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี

00813090102  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบแอนิเมชัน 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กฤติพัฒน์ สินสุขภณัฑ ์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
2. น.ส. ชรินรัตน ์ ทองชัยไพโรจน ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

3. นาย ชัยภัทร ศรีสุขเอม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
4. นาย ชาติรัตน ์ เภาจี ๋ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
5. นาย ชานนท์ เรียนลึก บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
6. น.ส. ฌัชชา ธนกิจด ารง สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
7. น.ส. ณัฏฐณิชา สุทธิพงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
8. นาย ณัฐกิตติ ์ ขรรค์ชัยศักดิ ์ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 
9. นาย ตุลยวัต อบมาล ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
10. นาย ธนชิต จันทรากูลพงษ ์ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
11. นาย ธนเดช วัฒนาสิทธิกมล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
12. น.ส. บุลภรณ ์ ธรรมเนยีม สตรรีะนอง ระนอง 
13. น.ส. เบญญาภา คงกระจ่าง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
14. นาย ปรเมษฐ ์ สุธาพจน ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
15. น.ส. ปัญจพร  เปรมอารยี ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
16. น.ส. ภาสรุณัช กาญจนรตัน ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
17. นาย ภูธเนตร จงพุทธรักษา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
18. นาย ภูวสิษฐ์ โพบาย สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
19. น.ส. มัณฑนา กนิษฐสุต สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
20. น.ส. วันวิสาข ์ แสงวัฒน์ บางบัวทอง นนทบุรี 
21. น.ส. วัลลภา สัทธาอนันต ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

22. น.ส. ศิริพร เกตุบุญลือ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
23. น.ส. ศุภลักษณ ์ สังข์แก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
24. น.ส. สรลัชนา มั่นคง ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
25. น.ส. สราล ี ใจปัญญา ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
26. นาย สันต ิ อึ้งวัฒนะไพศาล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
27. น.ส. สิรินยา เกิดมีทรัพย ์ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 
28. น.ส. สิริยากร บุญสิทธ์ิ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
29. นาย สุชาครีย ์ สุโกส ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
30. น.ส. อภิชญา ร่มโพธิ์ทอง เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
31. น.ส. อภิญญา ธรรมชัย เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
32. น.ส. อัญชิษฐา ล าถาวรวงศ ์ สตรรีะนอง ระนอง 
33. นาย อิศรา รื่นรมย ์ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 
34. น.ส. อิศราภรณ ์ บุญประเสริฐ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
35. น.ส. อิสรีย ์ ยอดไสว สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
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00813090302  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบเกม 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกพร ทิมประเทือง ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
2. นาย กฤติพัฒน์ สินสุขภณัฑ ์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
3. นาย กันตชาต ิ เหล่ากอ แก่งคอย สระบรุ ี
4. น.ส. ชรินรัตน ์ ทองชัยไพโรจน ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
5. นาย ชานนท์ เรียนลึก บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
6. น.ส. ชุติกาญจน ์ กุศลเอี่ยม จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
7. น.ส. ฌัชชา ธนกิจด ารง สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
8. น.ส. ณัฏฐณิชา สุทธิพงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
9. นาย ณัฐกิตติ ์ ขรรค์ชัยศักดิ ์ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 
10. น.ส. ณัฐฌาว ี วงศ์สวัสดิ ์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
11. น.ส. ณัฐริกา จาปะสุข ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
12. นาย ธนชิต จันทรากูลพงษ ์ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
13. นาย ธนเดช วัฒนาสิทธิกมล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี เพชรบุร ี
14. นาย ธนะรัชต ์ อ่อนแก้ว รักษ์วิทยา ประจวบครีีขันธ ์
15. น.ส. ธัญญ์นร ี ชมถิ่น กศน. อ าเภอบ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 
16. นาย นพกร ศรีโคตรฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
17. น.ส. นภากานต ์ แตงไทย ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
18. นาย นิภัทร ์ ใจซื่อ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
19. นาย ปฐมพงษ ์ รุ่งเรือง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
20. นาย ปรเมษฐ ์ กิ่งทอง สุคนธีรวิทย ์[เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
21. นาย ปรเมษฐ ์ สุธาพจน ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
22. น.ส. ปัญจพร  เปรมอารยี ์ สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
23. นาย พัทธภูมิ ทองแก้ว สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
24. นาย ภัฎสร์ชนน ศรีรักษา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
25. นาย ภูดิศ ลาวโฉม ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
26. นาย ภูตะวัน สุกใส สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
27. นาย มิตรภาพ สกุลพิสุทธ์ิ มัธยมศึกษาเมืองทวารวด ี นครปฐม 
28. นาย ราชรัฐ แสงลา บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห ์ ชลบุร ี
29. น.ส. วันวิสาข ์ แสงวัฒน์ บางบัวทอง นนทบุรี 
30. น.ส. วัลลภา สัทธาอนันต ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

31. น.ส. ศุภกานต ์ เลี้ยงรตันานนท์ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
32. น.ส. ศุภลักษณ ์ สังข์แก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
33. นาย ศุภสิทธ์ิ ฉั่ววิเชียร มารีวิทย ์ ชลบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

34. นาย สหรัช แสงใส สกลวิทยา นครปฐม 
35. น.ส. สิริยากร บุญสิทธ์ิ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
36. น.ส. สุพาณ ี ยงกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม 
37. นาย สุรศักดิ ์ หวนสันเทียะ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
38. น.ส. อภิญญา ธรรมชัย เซนต์ปอลคอนแวนต ์ ชลบุร ี
39. นาย อิศรา รื่นรมย ์ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 

00813000102  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย เกริกเกียรต ิ เหล็กแก้ว สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
2. น.ส. ชรินรัตน ์ ทองชัยไพโรจน ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
3. นาย ชานนท์ เรียนลึก บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุร ี
4. น.ส. ชุติกาญจน ์ เดชเพิ่ม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
5. น.ส. ฐิตา เกตุย้อย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
6. น.ส. ณัฏฐนิช สังหิตกุล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
7. น.ส. ณัฐริกา จาปะสุข ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
8. น.ส. ณัฐริยา ทังเฮียง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
9. นาย ตุลยวัต อบมาล ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
10. นาย ธนดล แสงสุวรรณศร ี โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
11. นาย ธนากร แผนงาม ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
12. นาย ธรณ์ธันย ์ สัมฤทธ์ิ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
13. นาย ธัสมา เครือวัลย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
14. นาย นพกร ศรีโคตรฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
15. น.ส. นภัสสร บุญราศร ี มารีวิทย ์ ชลบุร ี
16. น.ส. นภากานต ์ แตงไทย ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
17. นาย นราธร เพ็ชรชูชาติ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
18. น.ส. บุญนภา ศิริพงษ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
19. น.ส. ปุณยาพร ตั้งพิบูลวัฒนะ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

20. นาย พขร อุไรงาม อ่างศิลาพิทยาคม [ชลราษฎรอ ารุง 2] ชลบุร ี
21. นาย ภูธเนตร จงพุทธรักษา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
22. นาย ภูริทัต แจ่มศร ี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
23. น.ส. มัณฑนา กนิษฐสุต สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
24. นาย รัฐพล สนั่นเอื้อ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
25. นาย ศรัณญ ์ ด าเนินภณัฑ ์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
26. นาย ศรัณย ์ จันทร์บาง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

27. นาย ศักดิ์ณรงค ์ สมบัตเิจรญิ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
28. นาย ศิวดล ฉาบสูงเนิน ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

29. นาย สถาพร เคนน้ าเที่ยง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
30. น.ส. สุขุมาพร พลายภมู ิ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
31. นาย เสรมิพงษ ์ แตงบัว ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
32. นาย อภิรัฐ ทัศนวงค์วรา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
33. น.ส. อมิตา เทียนจันทร ์ กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
34. น.ส. อรยาณ ี กาญจนรังสรรค ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
35. น.ส. อาจรีย ์ อารีมิตรน่วมบัว กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี

00813050102  นิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - 

00813050202  นิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กฤตพล รพีอาภากุล กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  
[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 

นครปฐม 

2. น.ส. กฤตยา ใหม่พุมมา พนมสารคาม พนมอดลุวิทยา ฉะเชิงเทรา 
3. น.ส. กัญญารตัน ์ มั่นที่สุด วินิตศึกษา ลพบุร ี
4. น.ส. กาญจนา เก็ม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
5. น.ส. กิ่งกานต์ ใหญ่แก่นทราย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
6. น.ส. จิรสตุา จันทร์กมล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
7. นาย จิราย ุ เอี่ยมใจกล้า ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
8. นาย ชญานนท ์ จันทสิงห์ ศรียาภยั ชุมพร 
9. น.ส. ชนิสรา พรหมเกต ุ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
10. นาย ชาติรัตน ์ เภาจี ๋ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
11. น.ส. ชุติกาญจน ์ เดชเพิ่ม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
12. น.ส. ชุลีกร ดวงเเก้ว อัมพรไพศาล นนทบุรี 
13. น.ส. ณรญัญา ไกรธีรางกรู สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
14. น.ส. ณัฐชา ชุติกานนท์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
15. น.ส. ณัฐวด ี เกียรตสิูงส่ง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
16. น.ส. ณัฐวิกา จิรไพโรจน ์ ศรียาภยั ชุมพร 
17. น.ส. ณัฐสิน ี ทองมา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
18. น.ส. ณิชาภัทร พุทธรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
19. น.ส. ดลถิญญ ์ อ่อนสัมพันธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
20. น.ส. ดลธพร ธิยานันท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
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21. น.ส. ตระการตา กุลตระการ ปทุมวิไล ปทุมธาน ี
22. น.ส. ทอฝัน เหล็กเพชร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
23. นาย ธนโชติภัทร ์ อติพงศ์โอฬาร มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
24. นาย ธนายุทธ กัลยาบูรณ ์ ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
25. นาย ธีร์ชนินทร์ โตรุ่ง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
26. น.ส. ธีรญาภัท เสมอภาพ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
27. นาย นนทวัฒน ์ ตุ้ยด ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
28. น.ส. นภัสชนก อินสว่าง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
29. นาย นัฐพล กะชา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
30. น.ส. นันทิชา พวงมาลี มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
31. น.ส. นายิกา บุญวิเศษ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
32. นาย นิรวิทธ์ วีรงคเสนีย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
33. น.ส. ปลายฟ้า มุกดารตัน์สกลุ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
34. นาย พัชร หนูหอม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
35. น.ส. พิชชาภา บุญประเสริฐ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
36. น.ส. พิมพ์ลภสั คงเจริญวุฒิชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
37. นาย พีรดนย ์ เหลืองภุมรัตน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
38. น.ส. เพชรปวีณ เลิศคณารตัน ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

39. น.ส. เฟิร์นภาดา ช่วงชู ศรียาภยั ชุมพร 
40. นาย ภัคธน บูรณธนานุกิจ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
41. น.ส. ภัทรพร แสงจันทร ์ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
42. น.ส. มนัสนันท์ ธีรสรเดช พระหฤทัยนนทบุร ี นนทบุรี 
43. น.ส. รังศิญากร อินทร์นุพัฒน์ บางละมุง ชลบุร ี
44. นาย รัชชานนท์ พุกเจริญ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
45. น.ส. รัสยา ภมรสูตร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

46. น.ส. วชิราภรณ ์ กลิ่นดอกแก้ว สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
47. น.ส. วนัสนันท์ ชนช่ืนชมวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
48. น.ส. วรลิปิการ ์ สุริยะ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
49. น.ส. วิมลวรรณ เกียรติกติตินันท์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
50. นาย วิศรุต โหลนอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
51. น.ส. ศศิกาญจน ์ หอมตลบ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

52. น.ส. ศุภสุตา สุริยันต ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
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53. นาย สหัสวรรษ ส าเนียงสูง พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุร ี
54. นาย สิรวิชญ ์ ทองหล่อ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
55. นาย สุชาครีย ์ สุโกส ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
56. นาย สุธินันท ์ พลทรัพย ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
57. น.ส. สุพัตรา ใจวงศา ปทุมวิไล ปทุมธาน ี
58. น.ส. เสาวภาคย ์ โยหาเคน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
59. น.ส. แสงตะวัน แสงนาค ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
60. น.ส. อภิชญา ธิติดิลกรัตน ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

61. น.ส. อภิสรา ปุจฉาการ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
62. น.ส. อมราพร ผ่องไสว จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
63. น.ส. อารีรัตน ์ ลิ้มฉาย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
64. น.ส. เอกรว ี วุฒิอนันต์ชัย สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 

00813050302  นิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กนกภรณ ์ ประกอบลาภผล ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
2. น.ส. กฤติยา บางแสงอ่อน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
3. น.ส. กัญญารตัน ์ มั่นที่สุด วินิตศึกษา ลพบุร ี
4. น.ส. กุลปริยา รางแดง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
5. นาย ขจรพล ภักดีชุลีบาท กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

6. น.ส. ขัตติยาภรณ ์ น้อยจินดา พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
7. น.ส. จิระณัณฑ ์ พรหมประเสริฐ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
8. น.ส. จีรนันท์ เง่องาม บางแพปฐมพิทยา ราชบุร ี
9. น.ส. จีระกานต ์ พึ่งงาม ธัญบุร ี ปทุมธาน ี
10. นาย จุลวรรณ เกิดแย้ม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

11. น.ส. ชวัลรัตน ์ เทพยศิริกมล ปทุมวิไล ปทุมธาน ี
12. น.ส. ชาลิสา เพชรพิรุณ ศรียาภยั ชุมพร 
13. น.ส. ณัชชา ยุคันตพรพงษ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
14. น.ส. ณัฐสิน ี ทองมา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
15. นาย ทศวัฒน์ พุฒิฤทธิ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
16. นาย ทัตตพันธ์ุ สว่างจันทร ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 
17. น.ส. ทิพสุดา พุทธวงค์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
18. น.ส. ธนัตภ์นันส ์ อรรถวิทย ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
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19. นาย ธราธร ลิมปนชัยพรกลุ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
20. น.ส. ธัชสิน ี งวดชัย พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
21. น.ส. ธันยธร จันเสถียร สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
22. น.ส. ธันยพร ตั้งศิร ิ ระยองวิทยาคม ระยอง 
23. น.ส. ธันยา สุนทรเสว ี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
24. นาย ธีร์ชนินทร์ โตรุ่ง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
25. น.ส. น.ส.พฤษภา รุ่งไพโรจน ์ บางละมุง ชลบุร ี
26. น.ส. นภสร หีดชะนา พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
27. นาย นภัส โพธิ์วัฒนะชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
28. น.ส. นางสาวปวีณ์ธิดา ช้อยชดชูสวัสดิ ์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
29. นาย นิรวิทธ์ วีรงคเสนีย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
30. น.ส. บรรณพร พุทธคาว ี ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
31. นาย บุญธิดา สินธ์สงวน สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
32. น.ส. เบญญาภา พงศ์พิเชฐกุล ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
33. น.ส. ปภาว ี บุญหลง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
34. น.ส. ประภาพร ธิติโสตถิกุล คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
35. น.ส. ปิยะฉัตร มุขขุนทด เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 
36. น.ส. พลอยชนก ศิริรุ่งพันธ์ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
37. น.ส. พศิกา กิจกอบชัย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
38. น.ส. พิมพิชชา พรหมวาส อัมพรไพศาล นนทบุรี 
39. นาย พีรดนย ์ เหลืองภุมรัตน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
40. นาย ภัทรพล สิริทัตสุนทร สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
41. น.ส. ภัทราภรณ ์ ผ่องดี เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
42. น.ส. รัญชิดา สุทธิพูนธนา ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
43. น.ส. รุจิราภา ถิรวิทวัสโสภณ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

44. น.ส. วลัยลักษณ ์ รอดภัย สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
45. น.ส. วิรัญญา พุ่มระย้า พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
46. นาย ศุภกฤต มณีรตัน ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
47. นาย ศุภศิลป ์ ภาสรุวณิช เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
48. น.ส. สรณ์สริ ิ จันทร์เจรญิ ระยองวิทยาคม ระยอง 
49. น.ส. สริดา สุขเกต ุ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
50. น.ส. สรินยา ศิริยศ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
51. น.ส. สิมิลัน จ านงค์ทอง ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
52. น.ส. สิริกร เกษม คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
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53. น.ส. สุพรรณิการ ์ ความว่องไว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
54. น.ส. สุพิชชา อิ่มนพรัตน ์ สิงห์สมุทร ชลบุร ี
55. น.ส. สุรีพร ภูมิภักดิ ์ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
56. น.ส. อติพร กรีฉัตร สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
57. น.ส. อภิชยา อ่อนเกล้า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
58. น.ส. อรวรรณ สวัสด ี สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
59. น.ส. อสมา เจียรบรรพต ดาราสมุทร ชลบุร ี
60. นาย อิทธิกร มีทองดี พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
61. น.ส. อิสริยา กระสินธุ ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

62. น.ส. อุษณิษา ยศสมบตั ิ อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

วิทยาลัยนานาชาติ 
โควตา 28 จังหวัด 
00812001002  สาขาวิชาการจดัการโรงแรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กมลพัฒน ์ นะวาระหะคุณ กศน. อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 
2. น.ส. กรรณิกา แป้นเจริญ สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
3. น.ส. กัญชพร ลออภักตร ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
4. น.ส. กาญจนา มหาลาภก่อเกียรต ิ รัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ ราชบุร ี
5. น.ส. เกวลิน วงศ์วรกาญจน ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
6. นาย เขตต ์ ขุนสุวรรณ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
7. นาย จัฏุรพรรษ นาคเสว ี ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม 
8. นาย เฉลิมเกียรต ิ ซาชิโย ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
9. นาย ชนาธิป ลิขิตคันศร ระยองวิทยาคม ระยอง 
10. น.ส. ชลเนตร บุญฤทธ์ิลักขณา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
11. น.ส. ชุติกาญจน ์ โชติรว ี หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
12. น.ส. ชุติมา มหาลาภก่อเกียรต ิ รัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ ราชบุร ี
13. น.ส. ฐิติวรดา แซ่ตัน เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
14. น.ส. ณัชชา อู่ชาโชติ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
15. น.ส. ณัฏฐ์ปณัชญา ชนเมธภูมิรตัน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
16. น.ส. ณัฐกมล ชาติแดนไทย กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
17. น.ส. ณัฐณดิา ฟักสกุล ราชินีบูรณะ นครปฐม 
18. นาย ณัฐพงศ์ วงษ์โพธ์ิ พิชญศึกษา นนทบุรี 
19. นาย ณัฐพล สารวิถี วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
20. นาย ทศวัฒน์ พุฒิฤทธิ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
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21. น.ส. เทวิกา ทองธรรมชาต ิ มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
22. นาย แทนไท ขันธะชวนะ วิทยาลัยดรุิยางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม 
23. นาย ธนพล ปัญญาโชิติพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
24. น.ส. ธัญญชนก สุริย์แสง สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
25. น.ส. ธันยพร ตั้งศิร ิ ระยองวิทยาคม ระยอง 
26. นาย ธันวา แสงส ี สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
27. น.ส. ธิดามาศ ขุนทองไพร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
28. น.ส. นมิดา ครูทรงธรรม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
29. น.ส. นลิตา สีบุหงา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
30. น.ส. นลินทิพย์ ทองทวี พระแมส่กลสงเคราะห ์ นนทบุรี 
31. น.ส. น้ าทิพย ์ บุตรกตญัญ ู เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
32. น.ส. บุณฑริกา อินทร์ไธสง มารีวิทย ์ ชลบุร ี
33. น.ส. บุษกร แก้วภักด ี สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
34. น.ส. เบญจรงค ์ เมืองรามญั กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

35. น.ส. ปรีญาณัฐ ตุ่นแก้ว เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
36. น.ส. ปัณฑารยี ์ ขจรมณ ี สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
37. น.ส. ปัทมพร เณรศิร ิ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 
38. นาย ปุญญพัฒน ์ แม้นเขียว ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
39. น.ส. เปรมฤด ี ชีวัน สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
40. น.ส. ผกามาศ กิจกุลน าชัย ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
41. นาย พงศภัค นามวงศ์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
42. น.ส. พชรณัท เขมวราภรณ ์ เจี้ยนหัว นครปฐม 
43. น.ส. พชรมน หวังดี สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
44. น.ส. พรรณอร ถีระรักษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
45. น.ส. พราวพรรณ ดีแสน ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
46. นาย พัลลภ สว่างแจ้ง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ชลบุร ี

47. น.ส. พิชารัตน์ นาคเจรญิ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
48. น.ส. พิมพิชชา พรหมวาส อัมพรไพศาล นนทบุรี 
49. น.ส. พีชยรดา พิมพ์แสง นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
50. น.ส. ภัทราพร ทองแซมศิรวิชญ ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
51. น.ส. ภาสรุณัช กาญจนรตัน ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
52. น.ส. รัตนาพร มีมุข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
53. น.ส. รัตนิน ชินะธิมาตรม์งคล มารีวิทย ์ ชลบุร ี
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54. นาย วรพร สุดตา เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
55. น.ส. วรัญญา แซ่ฉั่ว สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ชลบุร ี

56. น.ส. วราภรณ ์ หยวกทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
57. น.ส. ศศิกานต ์ เอื้อกิตติอาภรณ ์ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
58. น.ส. ศิขรินทร ์ สุขชุม สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
59. น.ส. ศุภิสรา แดงจันทร ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
60. น.ส. สริญญา ดอลลสั สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
61. น.ส. สุดารตัน ์ ส าเภาแก้ว บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
62. น.ส. สุดารตัน ์ ดีเหลือ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
63. น.ส. สุพิชชา เศรษฐวิวัฒน์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
64. น.ส. สุภชาดา บัวรินทร ์ หัวหิน ประจวบครีีขันธ ์
65. น.ส. สุวัจน ี แก่นแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี

00890000302  สาขาวิชาออกแบบสื่อสารดจิทิลั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กรณกาญจน ์ ภาวบุตร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
2. น.ส. กฤษฎาพร ขาวมีศร ี เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
3. นาย จักรกฤษณ ์ แก้วเล็ก ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
4. น.ส. จิราภา บุณยธนิยกลุ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
5. นาย ชนาธิป ลิขิตคันศร ระยองวิทยาคม ระยอง 
6. นาย ชยพล คชวงษ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
7. น.ส. ชวาลา ปานเจรญิ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
8. นาย ฐิติพันธ์ุ เนียมหอม อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
9. น.ส. ธนภรณ ์ วรธรรมสรณ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
10. น.ส. ธันยพร นิสกนิลกลุ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
11. นาย นพพร เถกิงศรี สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
12. น.ส. นภัสสร บุญราศร ี มารีวิทย ์ ชลบุร ี
13. น.ส. นลิตา สีบุหงา เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
14. น.ส. นารีรัตน ์ จักรค า สระแก้ว สระแก้ว 
15. น.ส. บรรณพร พุทธคาว ี ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
16. น.ส. บุญธิชา จันทรสุพิศ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
17. นาย บุญธิดา สินธ์สงวน สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
18. นาย บุรินทร ์ เถื่อนถ้ าแก้ว สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
19. น.ส. ปนัดดา โพธิ์กระจ่าง สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
20. น.ส. ปราณปรียา แผลงเดชา นารีวิทยา ราชบุร ี
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21. นาย ปองคุณ กุลสุรินทร ์ สระแก้ว สระแก้ว 
22. น.ส. พชร กาลวันตวานิช ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
23. น.ส. พรรณอร ถีระรักษ์ สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
24. นาย พลังวัชร์ ยงประยูร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
25. นาย พัทธดนย์ กานต์ดา สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
26. น.ส. พิมพิชชา พรหมวาส อัมพรไพศาล นนทบุรี 
27. นาย ภาธรณ ์ พรหมสาขา สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
28. น.ส. ภาสรุณัช กาญจนรตัน ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
29. นาย มฆวัน ทองเสง่ียม ระยองวิทยาคม ระยอง 
30. น.ส. ลลิตา ทาริวงศ์ สิงห์สมุทร ชลบุร ี
31. น.ส. วรรณสิร ิ ตลับนาค ราชินีบูรณะ นครปฐม 
32. น.ส. วรวลัญช ์ ตรีทิพยะนันท์ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
33. น.ส. วัลกมล พุกบ้านเก่า สารสาสน์วเิทศบางบัวทอง นนทบุรี 
34. นาย ศรัณย ์ จันทร์บาง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
35. น.ส. ศิรประภา น้อยนิตย ์ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
36. น.ส. ศุทธดา ทันบุญฤทธ์ิ สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
37. นาย สรณัฏฐ ์ วันทา ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
38. น.ส. สิตานัน เพิ่มพงศาเจรญิ สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 
39. น.ส. สิริยากร บุญสิทธ์ิ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
40. น.ส. สิรสิกุล ลี้สกลุปราณ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
41. น.ส. สุฐิตา อบมาล ี ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
42. น.ส. สุนิสา ปิ่นเกต ุ นารีวิทยา ราชบุร ี
43. น.ส. สุพัตรา เหนือมณมีงคล ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
44. นาย อรรถสิทธิ ์ ทองรัก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
45. น.ส. อสมา เจียรบรรพต ดาราสมุทร ชลบุร ี
46. นาย อิสรชน ไทยสกลุ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

00890000402  สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย กรณกาญจน ์ ภาวบุตร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
2. น.ส. กฤษฎาพร ขาวมีศร ี เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
3. นาย เขตต ์ ขุนสุวรรณ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
4. น.ส. จิดาภา หมั่นตะค ุ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
5. น.ส. จิราภา บุณยธนิยกลุ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
6. น.ส. ชมพูนุช สิบหยอม ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
7. น.ส. ตรีพิสุทธ์ิ เหลืองพุ่มพิพัฒน์ นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

8. นาย นิธิวัต พันธุ์พุฒ สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
9. น.ส. บรรณพร พุทธคาว ี ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
10. น.ส. ปัทมา รามโกมุท ดาราสมุทรบริหารธรุกิจ ชลบุร ี
11. นาย ศรัณย ์ จันทร์บาง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
12. น.ส. ศศิกานต ์ เอื้อกิตติอาภรณ ์ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
13. น.ส. ศุภกานต ์ ร่มรื่น กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

14. น.ส. สุภาวด ี ฉันบุญช่วย อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี
15. น.ส. สุวัจน ี แก่นแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
16. น.ส. สุวิชา ทิพย์มาบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
17. น.ส. อฐิติยาภรณ ์ กาญจนสมพงษ ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
18. นาย อัยการ โครพ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี

00890000502  สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ชมพูนุช สิบหยอม ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
2. น.ส. ชลธิชา ประเสริฐสังข์ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
3. น.ส. นงนภัส ผิวเกลีย้ง สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
4. นาย ภาธรณ ์ พรหมสาขา สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
5. น.ส. ภาสิน ี โกสิยารักษ ์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
6. น.ส. สราวล ี รัชตะปิต ิ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
7. น.ส. อารีรัตน ์ ภักดีย่อง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
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รายละเอียดการสอบสมัภาษณ์เพื่อคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 และ วันอาทิตยท์ี่ 22 เมษายน 2561 
 

เอกสารที่ผูม้ีสิทธิส์อบสัมภาษณต์้องเตรียมมา 
1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถ่ำยท่ีรำชกำรออกให้ 

2. แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์จำกโรงพยำบำลที่

กระทรวงสำธำรณสุขรับรองแล้ว (มอบให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่รับรำยงำนตัวสอบสัมภำษณ์) ดำวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ที่ www.admissions.su.ac.th หรือ www.reg.su.ac.th  

3. เอกสำรอื่น ๆ ที่คณะระบุไว้เพ่ิมเติม (ดูรำยละเอียดด้ำนล่ำง) 

 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561 

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.30 น. เป็นต้นไป   

สถานที่ :   อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 2 คณะจิตรกรรม ประติมำกรรม 

   และภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที ่21 เมษำยน 2561 

 เวลารายงานตัว :  08.30 น. – 09.00 น. 

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. – 12.00 น.   

สถานที่ :   อำคำรสมบูรณ์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ : ส ำเนำเอกสำรต้องเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 1. แบบประวัตินักศึกษำ (ดำวน์โหลดได้ที่ http://www.arch.su.ac.th/ เมน‘ูเอกสำร’) 
 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

 3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

 4. ส ำเนำใบ ปพ.1 

 5. แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ (ดำวน์โหลดได้ที่ http://www.arch.su.ac.th/เมนู 

 ‘เอกสำร’) 
 6. ส ำเนำผลคะแนนสอบ (GAT,PAT4,วิชำสำมัญ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ 1 ฟิสิกส์)  

http://www.reg.su.ac.th/
http://www.arch/
http://www.arch/
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คณะโบราณคดี 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561 

 เวลารายงานตัว : 08.30 น. – 10.00 น. 

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.30 น. – 16.30 น.   

สถานที่ :   ห้องไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อำคำรโสมสวลี คณะศึกษำศำสตร์   

    มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม  

ล าดับ เวลา-สถานที่ กิจกรรม เอกสารประกอบ 
1 เวลำ 08.30 – 10.00 น. 

ห้องโถง ช้ัน 4 อำคำร
โสมสวลี คณะศึกษำ 
ศำสตร ์

1. รำยงำนตัวเข้ำสอบ
สัมภำษณ ์
2. ตรวจสอบเอกสำร 

1. ใบสมัครจำกระบบรับสมัคร ติดรูป และลงรำยมือชื่อเรียบร้อย 
2. หลักฐำนกำรศึกษำ ฉบับเดียวกับที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
  2.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำใช้ใบ
ระเบียนกำรศึกษำ (ปพ. 1:4) ฉบับสมบูรณ์ 
  2.2 ผู้ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ หรือก ำลัง
ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำนอกโรงเรียนภำคกำรศึกษำสุดท้ำย ใช้ใบ
ระเบียนกำรศึกษำ (ปพ 1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลกำรศึกษำ 5 หรือ 6 
ภำคกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ 
  2.3 ผู้ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ที่เคยเป็น
นักเรียนโครงกำรแลกเปลี่ยน ใช้ใบระเบียนกำรศึกษำ (ปพ 1:4) ฉบับจริง
ที่แสดงผลกำรศึกษำ 5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำและส ำเนำ
ผลกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำในโครงกำรแลกเปลี่ยนที่เข้ำร่วมพร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3. บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนรำชกำร 
ที่มีรูปผู้สมัครและเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก  
4. ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงรำยมือชื่อ 
5. ผู้สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาโบราณคดี จะต้องน ำผลตรวจตำบอดสี 
จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับกำรรับรองโดยกระทรวง
สำธำรณสุข มำแสดงด้วย 
***ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องน าเอกสารดังกล่าวข้างต้นมา
แสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน จะถูก
ตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์*** 

2 เวลำ 09.00 น. ห้องโถง 
ช้ัน 4 อำคำรโสมสวลี 
คณะศึกษำ ศำสตร ์

ช้ีแจงรำยละเอียดกำร
สอบสัมภำษณ์ 

 

3 เวลำ 09.30 – 16.30 น. สอบสัมภำษณ์  
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คณะมัณฑนศิลป ์
 วันสอบสัมภาษณ์ :   วันอำทิตย์ที่ 22 เมษำยน 2561 

 เวลารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ : 10.00 น. เป็นต้นไป   

สถานที่ :     อำคำรศลิป์ พีระศรี 3 มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวัง

      สนำมจันทร์ นครปฐม 

สาขาวิชา ห้องรายงานตัว ห้องสอบสัมภาษณ์ 
ออกแบบภำยใน ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ห้องประชุมส ำนักงำนคณบดี ชั้น 2 

ออกแบบนิเทศศิลป์ ห้องศูนย์กำรรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 2 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ห้อง 3405 ชั้น 4 ห้อง 3404 ชั้น 4 
ประยุกตศิลปศึกษำ ห้อง 3407 ชั้น 4 ห้อง 3408 ชั้น 4 

เครื่องเคลือบดินเผำ ห้อง 3407 ชั้น 4 ห้อง 3406 ชั้น 4 
ออกแบบเครื่องประดับ ห้อง 3606 ชั้น 6 ห้อง 3607 ชั้น 6 

ออกแบบเครื่องแต่งกำย ห้องภำควิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย ชั้น 5 ห้องภำควิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยชั้น 4 

 

คณะอักษรศาสตร์ 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561  

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. – 12.00 น.    

สถานที่ :   ห้อง 36-201, ห้อง 36-202, ห้อง 36-203 อำคำร 36 ปี ชั้น 2  

   คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561  

 เวลารายงานตัว :  08.30 น. ทุกสำขำวิชำ 

           ยกเว้น สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ รำยงำนตัวเวลำ 11.30 น. 

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. 

    ยกเว้น สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ สอบสัมภำษณ์เวลำ 13.00 น. 

 สถานที่ :   อำคำรศึกษำ 3 ค ณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวัง 

    สนำมจันทร์ นครปฐม   
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คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.โครงการโควตาพิเศษ  (28 จังหวัด) 

วันสอบสัมภาษณ์:       วันเสำร์ที่  21  เมษำยน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  8.00 น.   รำยงำนตัวรับเอกสำร   
     9.00 น.   รับฟังกำรชี้แจงสำขำวิชำเอกและเลือกสำขำวิชำเอก 
       10.00 น.  สอบสัมภำษณ์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์:   ห้องไววิทย์ พุทธำรี  อำคำรวิทยำศำสตร์ 1 ชั้น 3  คณะวิทยำศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
หลักฐานที่น ามาแสดง:  1.  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ตัวจริง) 
      2.  แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ร่ำงกำยของมหำวิทยำลัย 
          ศิลปำกร ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admissions.su.ac.th  หรือ 
          www.reg.su.ac.th 

 2.โครงการทุน พสวท. 
วันสอบสัมภาษณ์:  วันเสำร์ที่  21  เมษำยน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  13.00 น.   รำยงำนตัวรับเอกสำร   
     13.30 น.   สอบสัมภำษณ์ 
สถานที่รายงานตัว:   งำนบริกำรกำรศึกษำ  อำคำรวิทยำศำสตร์ 1 ชั้นล่ำง  คณะวิทยำศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

    หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์: 

1. ใบสมัครที่พิมพ์จำกระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว  และลง
ลำยมือชื่อผู้สมัคร  จ ำนวน 1 ฉบับ  

2. เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ (ใบ ปพ.1) แสดงฉบับจริงและส่งส ำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถูกต้องจ ำนวน 1 ฉบับ 

3. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์  แสดงฉบับจริงและส่งส ำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน 1 ฉบับ 

4. แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ร่ำงกำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  ซึ่งมีผลกำรตรวจ
จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง  โดย Download แบบ
รำยงำนตรวจสุขภำพฯได้ที่  http://www.admissions.su.ac.th หรือ http://www.reg.su.ac.th  

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภำษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติในกำรสมัครว่ำมีครบถ้วนหรือไม่ หำกคณะกรรมกำร
สอบสัมภำษณ์ตรวจสอบพบว่ำ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตำมที่ก ำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ใน
กำรประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้  ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  

http://www.admissions.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/
http://www/
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 คุณสมบัติของผู้สมัครโครงกำร พสวท. 

1. ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์ –  คณิตศำสตร์  ในเขตกำรศึกษำ 1  (จังหวัด  
นนทบุรี ปทุมธำนี  นครปฐม  สมุทรสำคร  สมุทรปรำกำร)  และเขตกำรศึกษำ 5  (จังหวัดรำชบุรี  
สมุทรสงครำม กำญจนบุรี  สุพรรณบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์) 

2. เลือกเรียนวิชำต่อไปนี้คือ เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ และคณิตศำสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โดย 
      ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ และมีผลกำรเรียนดี คือ 

2.1  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำ ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
2.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชำ เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ และคณิตศำสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่    

4-5  รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 
 3.โครงการทุนเพชรสนามจันทร์ 

วันสอบสัมภาษณ์:  วันเสำร์ที่  21  เมษำยน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  13.00 น.   รำยงำนตัวรับเอกสำร   
     13.30 น.   สอบสัมภำษณ์ 
สถานที่รายงานตัว:   งำนบริกำรกำรศึกษำ  อำคำรวิทยำศำสตร์ 1 ชั้นล่ำง  คณะวิทยำศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

    หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์: 

1. ใบสมัครที่พิมพ์จำกระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว  และ
ลงลำยมือชื่อผู้สมัคร จ ำนวน 1 ฉบับ  

2. เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ (ใบ ปพ.1) แสดงฉบับจริงและส่งส ำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถูกต้องจ ำนวน 1 ฉบับ 

3. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์  แสดงฉบับจริงและส่งส ำเนำที่ลงลำยมือชื่อ
รับรองส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน 1 ฉบับ 

4. หลักฐำนอื่นๆ/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือรับรองจำกโรงเรียน ตำมคุณสมบัติที่ผู้สมัครเลือกสมัคร 
5. แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ร่ำงกำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งมีผลกำรตรวจ

จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง  โดย Download        
แ บ บ ร ำ ย ง ำ น ต ร ว จ สุ ข ภ ำ พ ฯ ไ ด้ ที่  http: / / www. admissions. su. ac. th ห รื อ  

http://www.reg.su.ac.th  
 ทั้งนี ้ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภำษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติในกำรสมัครว่ำมีครบถ้วนหรือไม่ หำกคณะกรรมกำร

สอบสัมภำษณ์ตรวจสอบพบว่ำ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตำมที่ก ำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ใน
กำรประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  

http://www/
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 คุณสมบัติของผู้สมัครโครงกำรเพชรสนำมจันทร์ 

    1.  ก ำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
    2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์  ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ถ้ำก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชำเคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ 
และคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 3.00   แต่ถ้ำส ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชำเคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ และคณิตศำสตร์  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
  2.2 ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจำกค่ำยอบรมโอลิมปิกวิชำกำรของศูนย์โอลิมปิก
วิชำกำร สอวน. มหำวิทยำลัยศิลปำกร หรือ  จำกศูนย์โรงเรียนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของศูนย์โอลิมปิก
วิชำกำร สอวน. มหำวิทยำลัยศิลปำกร หรือ โครงกำรวิทยำศำสตร์และอวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ 
  2.3 ได้รับรำงวัลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จำกกำรประกวดโครงงำนทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมปลำย
ในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์  ที่จัดโดยคณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร   
  2.4 ได้รับรำงวัลในกำรประกวดโครงงำน  หรือสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  โปรแกรมซอฟแวร์ ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ    
  2.5 ก ำลังศึกษำอยู่ในห้องเรียนวิทยำศำสตร์ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำจำกห้องเรียนวิทยำศำสตร์   
ของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท.  สพฐ.  และ  วมว.) 
และมีคุณสมบัติตำมข้อ 2.1 
 ทั้งนี้ ให้น าหลักฐานที่ใช้สมัครข้อใดข้อหนึ่งมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนา
จ านวน 1 ชุด 
 
 4. โครงการทุนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ 

วันสอบสัมภาษณ์:  วันเสำร์ที่  21  เมษำยน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  13.00 น.   รำยงำนตัวรับเอกสำร   
     13.30 น.   สอบสัมภำษณ์ 
สถานที่รายงานตัว:   งำนบริกำรกำรศึกษำ  อำคำรวิทยำศำสตร์ 1 ชั้นล่ำง  คณะวิทยำศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

    หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์: 
1. ใบสมัครที่พิมพ์จำกระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว  และ

ลงลำยมือชื่อผู้สมัคร  จ ำนวน 1 ฉบับ  
2. เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ (ใบ ปพ.1) แสดงฉบับจริงและส่งส ำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ

ถูกต้องจ ำนวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์  แสดงฉบับจริงและส่งส ำเนำที่ลงลำยมือชื่อ

รับรองส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน 1 ฉบับ 
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4. หลักฐำนอ่ืนๆ/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือรับรองจำกโรงเรียน  ตำมคุณสมบัติที่ผู้สมัครเลือก
สมัคร 

5. แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ร่ำงกำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  ซึ่งมีผลกำรตรวจ
จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง  โดย Download แบบ
ร ำ ย ง ำ น ต ร ว จ สุ ข ภ ำ พ ฯ ไ ด้ ที่   http: / / www. admissions. su. ac. th ห รื อ  
http://www.reg.su.ac.th  

 ทั้งนี้   ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภำษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติ ในกำรสมัครว่ำมีครบถ้วนหรือไม่  หำก
คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ตรวจสอบพบว่ำ  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตำมที่ก ำหนด  
จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  ทั้งนี้  ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกของคณะกรรมกำรฯ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 คุณสมบัติของผู้สมัครโครงกำรโอลิมปิกวิชำกำรฯ โดยวิธีพิเศษ 

1. ก ำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  
2. เป็นนักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรมโอลิมปิกวิชำกำรของศูนย์ สอวน.  หรือ  โครงกำรวิทยำศำสตร์โลก

และอวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ  ทั้งนี้  
   ให้น าหลักฐานที่ใช้สมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 
 
 5. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  
  (ครู 5 ปี)  โควตาโรงเรียน 

วันสอบสัมภาษณ์:  วันเสำร์ที่  21  เมษำยน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  13.00 น.   รำยงำนตัวรับเอกสำร   
     13.30 น.   สอบสัมภำษณ์ 
สถานที่รายงานตัว:   งำนบริกำรกำรศึกษำ  อำคำรวิทยำศำสตร์ 1 ชั้นล่ำง  คณะวิทยำศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

    หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์: 
1. ใบสมัครที่พิมพ์จำกระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว   

และลงลำยมือชื่อผู้สมัคร  จ ำนวน 1 ฉบับ  
2. เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ (ใบ ปพ.1) แสดงฉบับจริงและส่งส ำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ

ถูกต้องจ ำนวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์  แสดงฉบับจริงและส่งส ำเนำที่ลงลำยมือชื่อ 

รับรองส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน 1 ฉบับ 
4. หลักฐำนอื่นๆ/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือรับรองจำกโรงเรียน  ตำมคุณสมบัติที่ผู้สมัครเลือกสมัคร 
5. แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ร่ำงกำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  ซึ่งมีผลกำรตรวจ

จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง  โดย Download แบบ

http://www/
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รำยงำนตรวจสุขภำพฯได้ที่  http://www.admissions.su.ac.th  หรือ  
http://www.reg.su.ac.th  

 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภำษณ์  ตรวจสอบคุณสมบัติในกำรสมัครว่ำมีครบถ้วนหรือไม่  หำกคณะ 
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ตรวจสอบพบว่ำ  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตำมที่ก ำหนด  จะถูก
ตัดสิทธิ์ในกำรประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  ทั้งนี้  ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 
 คุณสมบัติของผู้สมัครโครงกำรฟิสิกส์ครู (5 ปี) 
     1. ก ำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
    2. ไม่เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
    3. ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเป็นครูหรือต่อกำรปฏิบัติภำรกิจในวิชำชีพครู 
     4. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
    5. นักเรียนมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
  6. นักเรียนมีผลกำรเรียนวิชำฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
   ให้น าหลักฐานที่ใช้สมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561 

 เวลารายงานตัว :  08.30 น. – 09.00 น.  

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. – 12.00 น.    

สถานที่ :   ห้อง 106 ชั้น 1 อำคำรคณะเภสัชศำสตร์ (ตึกเก่ำ) คณะเภสัชศำสตร์  

    มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561 

 เวลารายงานตัว :  ตำมตำรำงก ำหนดกำรรำยงำนตัวและสอบสัมภำษณ์ของ 

    คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : ตำมตำรำงก ำหนดกำรรำยงำนตัวและสอบสัมภำษณ์ของ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    

สถานที่ :   อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย

    ศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม    

  

http://www/
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ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ต้องมำรำยงำนตัวและเข้ำสอบสัมภำษณ์ ในวัน

เสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561 ณ อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หำกพ้นก ำหนดวัน และเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำร

สอบครั้งนี้ และต้องน ำเอกสำรดังต่อไปนี้มำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่รับรำยงำนตัวดังนี้ 

1. ใบสมัครที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ (Print) ผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ทำง 
http://www.admissions.su.ac.th ติดรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อผู้สมัคร จ ำนวน 1 
ฉบับ 

2. เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ (แสดงฉบับจริง และส่งส ำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 
1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 
1) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 

หรือเทียบเท่ำ ณ วันที่ย่ืนใบสมัคร โดยมีค่ำผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 
(ภำคเรียนที่ 1) รวม 5 ภำคกำรศึกษำ 

2) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.
6) แล้ว หรือเทียบเท่ำ ณ วันที่ย่ืนใบสมัคร โดยมีค่ำผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ชั้น ม.4-
ม.6 (ภำคเรียนที่ 1) รวม 6 ภำคกำรศึกษำ 

3. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ (แสดงฉบับจริง และส่งส ำเนำพร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ 

4. ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 
5. แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งมีผลกำรตรวจจำก

โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง โดย Download แบบรำยงำน
ตรวจสุขภำพฯ ได้ที่ http://www.admissions.su.ac.th หรือ http://www.eng.su.ac.th 
ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องน าใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย และ

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ตามข้อ 2 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวภายใน

ก าหนดรับรายงานตัวเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่ได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

ทั้งนี้ หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือขำดคุณสมบัติเฉพำะข้อใดข้อ

หนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัครสอบคัดเลือก หรือขำดส่งใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย จะ

ถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับกำรส่งชื่อเข้ำรับกำรศึกษำในคณะวิศวกรรมศำสตร์

และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกรแล้วก็ตำม จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนักศึกษำ 

 

*********************** 

 

http://www.admissions.su.ac.th/
http://www.eng.su.ac.th/
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ช่วงเวลา สาขาวชิา โครงการ เวลารายงานตวั เวลาสอบสมัภาษณ์

ช่วงที ่1 ปิโตรเคมแีละวสัดุพอลเิมอร์ โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 07.30-08.30 น. 08.30-10.30 น.

วศิวกรรมอุตสาหการ โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 07.30-08.30 น. 08.30-10.30 น.

 - 

ช่วงที ่2 วศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิสฯ์ โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 09.30-11.30 น. 10.30-12.00 น.

วศิวกรรมเคมี โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 09.30-11.30 น. 10.30-12.00 น.

 - 

ช่วงที ่3 เทคโนโลยชีวีภาพ โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 11.30-13.00 น. 12.30-13.30 น.

กระบวนการชวีภาพ โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 11.30-13.00 น. 12.30-13.30 น.

วศิวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 11.30-13.00 น. 12.30-13.30 น.

เทคโนโลยอีาหาร โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 11.30-13.00 น. 12.30-15.30 น.

ช่วงที ่4 วศิวกรรมการจดัการและโลจสิตกิส์ โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 12.30-14.00 น. 13.30-15.30 น.

ช่วงที ่5 วศิวกรรมเครื่องกล โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 14.30-16.00 น. 15.30-17.00 น.

ธุรกจิวศิวกรรม โควตา 28 จงัหวดั

โควตา 28 จงัหวดั (โครงการพเิศษ) 14.30-16.00 น. 15.30-17.00 น.

ก ำหนดกำรเวลำรำยงำนตวัและเวลำสอบสมัภำษณ์ ในวนัเสำร์ท่ี 21 เมษำยน 2561

ของคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอตุสำหกรรม (รอบท่ี 2 (SU-TCAS))
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ส าหรับโครงการเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายฯ) (ไม่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561) 

 ผู้ที่มีรำยชื่อดังต่อไปนี้ให้ส่งใบตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือ

โรงพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง โดย Download แบบรำยงำนตรวจสุขภำพฯ ได้ที่ 

http://www.admissions.su.ac.th หรือ http://www.eng.su.ac.th   โดยต้องมีควำมเห็นและลำยมือชื่อจำก

แพทย์ผู้ตรวจ และตรำประทับจำกโรงพยำบำล ส่วนแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ร่ำงกำยไม่ต้องส่งมำ 

 โดยจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มำยังคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 โดยจ่ำหน้ำซองดังนี้ 

งานบริการการศึกษา (ส่งใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  

ต าบลพระปฐมเจดีย์  

อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม  

73000  

หรือส่งเอกสำรด้วยตนเอง ณ งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ในเวลำรำชกำร เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบ

คุณสมบัติเฉพำะต่อไป 

 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561  

    (สำขำวิชำกำรแสดงดนตรี, สำขำวิชำดนตรีเชิงพำณิชย์และสำขำวิชำดนตรี

    และธุรกิจบันเทิง) 

    วันเสำร์ที่ 22 เมษำยน 2561 

    (สำขำวิขำดนตรีแจ๊ส)    

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป    

 สถานที่ :  คณะดุริยำงคศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561   

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. – 16.30 น.    

 สถานที่ :  ห้อง ว.1301-ว.1308 อำคำรวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

    วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561 

 เวลารายงานตัว : 08.30 น. – 12.00 น. 

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 น. เป็นต้นไป    

 สถานที่ :  ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

    วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี อ ำเภอชะอ ำ เพชรบุรี 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์: ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงิน 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันอำทิตย์ที่ 22 เมษำยน 2561 

 เวลารายงานตัว :  08.30 น.   

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.30 น. เป็นต้นไป    

 สถานที่ :  ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

    วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
 วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561 

 เวลารายงานตัว :  จะต้องมำรำยงำนตัวอย่ำงน้อย 15 นำที ก่อนถึงรอบเวลำสัมภำษณ์  

 เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป    

 สถานที่ :  วิทยำลัยนำนำชำติ ชั้น 8 ตึกส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

    ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 


