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กชกร กวยาวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา พระนครศรีอยธุายา แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กชกร อยูอ่ิ่ม อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กชกร อินธิยาย ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
กชพรรณ ยิง่ยวด นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
กชวรรณ ลิม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
กณิศา หนูจนัทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย สตัวแพทย‐์วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กตญัญู ศิวาวุธ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กนกกร เกียรติเฉลิมคุณ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
กนกกร แคงสนัเทียะ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กนกกร สิงห์ศรี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม มหาสารคาม
กนกพร กาวี เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
กนกพร แซ่เจ่ีย เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กนกพร ตบัทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาทนัตสาธารณสุข การสาธารณสุขศิริราช
กนกพร ประกอบสิม มหาวชิราวุธ สงขลา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มหิดล
กนกพร โมราราย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กนกพร สนธิเมือง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
กนกพร สุทธิชาติ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
กนกพร สุริยะศรี สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
กนกพิชญ ์จนัทะสด กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
กนกภณัฑ ์สงัเมฆ สวนศรีวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั,สาธารรสุขชมชน) วลยัลกัษณ์
กนกรัชต ์แซ่โคว้ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
กนกรัตน์ ปิยะภกัดีสกุล วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
กนกลกัษณ์ รอดแสวง สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค์
กนกลกัษณ์ วารีเวส กนัทรลกัษณ์วิทยา ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กนกลกัษณ์ สงวนพงษ์ เชียงค  าวิทยาคม พะเยา พยาบาลศาสตร์ พะเยา
กนกวรรณ เกรียงกฤติกา นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กนกวรรณ เก้ือสกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั,สาธารรสุขชมชน) วลยัลกัษณ์
กนกวรรณ แกว้วิชยั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
กนกวรรณ นกัร้อง สตรีระนอง ระนอง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
กนกวรรณ ปานทอง อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
กนกวรรณ พลอยทอง อุดมดรุณี สุโขทยั สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
กนกวรรณ รังสิมนัตุชาติ วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
กนนท ์เพชรมีแกว้ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม แพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาสารคาม
กนิษฐา อินอ่อน สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
กมลกานต ์คนไว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กมลฉตัร พิกุลทอง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
กมลชนก ชินวงศ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
กมลชนก ภูสีดิน เลยพิทยาคม เลย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
กมลชนก สิงห์นอ้ย บา้นไผ่ ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
กมลชนก สุตญัตั้งใจ นารีนุกูล อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลชนก โสพฒุอ่อน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
กมลทิพย ์ส่งศรี กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
กมลนิตย ์น าแสงกุล มารีวิทยา นครราชสีมา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
กมลพร ประเสริฐสงัข์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
กมลพรรณ เหลก็เพชร พะตงประธานคีรีวฒัน์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
กมลลกัษณ์ ขวญัสู่ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กมลลกัษณ์ โชติทอง แกลง "วิทยาสถาวร" ระยอง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
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กมลวรรณ จนัทร์ลอย สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
กมลวรรณ จิตตรง ล าปางกลัยาณี ล าปาง เทคนิคการแพทย์ รังสิต
กมลวรรณ ชโลธร ราชด าริ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
กมลวรรณ ตั้งพนูผลวิวฒัน์ พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลวรรณ ประไพ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กมลวรรณ วิชยัดิษฐ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
กรกฎ ทมุชะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กรกนก หนูตะพง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
กรกนก อนนัทกุล สภาราชินี ตรัง เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
กรกมล เด่นฟ้านภาพล สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กรกมล ปานตุน้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
กรกมลชนก คงดี จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กรชนก ปรีชา สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
กรชนก ศรีวฒันา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
กรณิศ จิโรจน์กุล มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรทอง เกิดผล ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
กรพงศ ์สุกฤตานนท์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรภทัร สุขสบาย พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กรรภิรมย ์อินธรรม มารียวิ์ทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
กรรวี เสรีมานะกิจ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กรรัตน์ สาระวารี อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรวลยั ปานมี มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้ม หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรวิชญ ์ฤทธ์ิไธสง มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรอรุ้ง สุขใจแสน ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารกองทพับก
กฤช เองห้ิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กฤตพณ พร้อมจะบก ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
กฤตภคั เอกะโรหิต แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤตภทั ลาภพณิชพลูผล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
กฤตภาส แซ่โงว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัหนองคาย (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
กฤตภาส รอดลอย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กฤตวิทย ์กฤตเวทิน แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กฤตสิรินทร์ เพง็ภูดาษ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กฤติญาภรณ์ เบา้ทอง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
กฤติเดช ปวงจนัทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กฤติเดช วงศว์ฒันะ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารกองทพับก
กฤติน นิธิวฒันพงษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กฤติพงศ ์ทองศกัด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลยัตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กฤติยาพร โพธิยา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กฤติยาพร เอ้ือพฒันาพานิชย์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
กฤติยาภรณ์ สีทอง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
กฤษกร วงคว์ฒันะ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กฤษฎาพร บญุเรืองอุดม ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
กฤษณมณฑ ์เพ่ิมพิกุล สตรีวิทยา กรุงเทพ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กฤษณะ แม่นแกว้ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศรสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย บรูพา
กฤษณา สุขกรม วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กฤษดา ปล้ืมใจ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉิน มหาสารคาม
กวิณณา นวลพลบั วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
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กวิสรา จงตั้งสจักุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
กวิสรา นาคเกิด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กวิสรา โพธ์ิพรม เซนตย์อแซฟสกลนคร สกลนคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
กษิด์ิเดช คงทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
กษิด์ิเดช เอ้ียวสินทรัพย์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหการ รังสิต
กษิดิศ เจา้สวน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กษิดิศ อินตะ๊ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ก่อเกียรติ โตห้นองแปน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กอ้งภพ พิบลูวรรณพงษ์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ก่อโชค สุวรรณเนตร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กอบพงศ ์ขวญัเก้ือ มหาวชิราวุธ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
กญัจน์ เกรียงไกร พิจิตรพิทยาคม พิจิตร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กญัจน์ ตะกรุดทอง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
กญัจนชัญา เหล่าออง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
กญัจนสัม ์ชูเน่ือง พทัลุง พทัลุง พยาบาลทหารอากาศ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
กญัญก์ุลณัช คุณชล สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
กญัญพชัร ฉตัรพฒันศิริ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กญัญว์รา กณัฐกรกช สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
กญัญากร เพชรสุวรรณ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กญัญากร เพชรสุวรรณ สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กญัญาณัฐ เกตุบรรจง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
กญัญาณัฐ ทองศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก:เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
กญัญาณัฐ วงษก์ล ่า สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ แพทยศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พะเยา
กญัญาณัฐ สนัติภูบาล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
กญัญาพร ภูมิโยชน์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
กญัญาพชัร ก่ิงบู เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
กญัญาภคั ค  าเทพ ปัว น่าน พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กญัญาภคั ภิญโญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
กญัญารัตน์ แกว้พิมพ์ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
กญัญารัตน์ บตุรสีทดั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก:เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
กญัญาลกัษณ์ อ่ิมวิไลวรรณ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
กญัญาวีร์ เจย้ทองศรี ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
กญัญาวีร์ ไชยยวนุรักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัล าภู (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
กญัญาวีร์ เหลืองทองวฒันา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม สุพรรณบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กญัพิชา อธิคมโภคิน สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
กณัฑิกา กุลนาฝาย ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน พะเยา
กนัญภทัร ธานี คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี เภสชัศาสตร์สาขาวิชาบริบาล รังสิต
กนัณวฒัน์ จนัรุน อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กนัตก์วี บาสเซอเลียร์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
กนัตก์วี วงศเ์จริญ มหาวชิราวุธ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
กนัตด์นยั ถวิลไพร มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กนัตน์ที หาญกิจรุ่ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตน์รากร หลงขาว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
กนัตนทัธ์ สถิรวณิชย์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
กนัตภณ ศิลป์สวสัด์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และสาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
กนัตฤ์ทยั อยูพ่ฒัน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน บรูพา
กนัตวรรณ ทรัพยเ์กรียงไกร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
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กนัตา สิขเรศตระกูล สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั บรูพา
กนัภยั บวัทอง นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบรูณ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กลัญาณี นุย้เปรม สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ นวมินทราธิราช
กลัยกร ทมุมา มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กลัยกร ทมุมา มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กลัยกร โพธิกิจ เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
กลัยกร เลาหไทยมงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
กลัยกร หวงัสม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
กลัยช์สุดา สายนอ้ย สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
กลัยลกัษณ์ นทีวชัระตระกูล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กลัยากร โชติ มธัยมจิตจณั สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
กลัยาณี ใจหา้ว มธัยมพชัรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
กลัยาณี พิมพท์อง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กาญจนา ชาวริม เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ นวมินทราธิราช
กาญจนา วงษว์าด พระนารายณ์ ลพบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
กานต ์บญุโชติ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
กานตช์นก วรรณพฤกษ์ มารีวิทย ์พทัยา ชลบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
กานตช์นิต พรหมแกว้ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
กานตญา จิระอธิกุล สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี‐วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กานตพ์นธ์ ทองปากน ้า สายปัญญารังสิต ปทมุธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
กานตพิ์ชชา ทองจุล สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กานตพิ์ชชา นาเมือง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กานตพิ์ชชา สิทธิปกร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กานตพิ์ชชา เอกทตั หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
กานตภ์ทัร สิทธิบรูณ์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กานตร์วี เวทการ เจนอยธุยา พระนครศรีอยธุยา เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
กานตว์ริน ศรีมรรคา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
กานตสิ์นี โชติวฒันา นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
กานต์ิชนิต อินทรสุวรรณ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ก่ิงกวิน ศรศิริ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ก่ิงกานต ์ทองมีขวญั สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั,สาธารรสุขชมชน) วลยัลกัษณ์
กิจการ ใสสีสูบ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เทคนิคการแพทย์ รังสิต
กิดาการ ทวีพรหม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กิตติกานต ์มูลศรี เชียงค  าวิทยาคม พะเยา แพทยศาสตร์สาขาวิชาอนามยัชุมชน พะเยา
กิตติทตั ชิตมณี แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
กิตติธชั ภูธา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
กิตตินนัท ์ดิษเจริญ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กิตติพงศ ์สูงทองจริยา ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
กิตติพศ กิตติสมสกุล ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กิตติพฒัน์ ตรีทศ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอด็ (Inclusive-MD12) ขอนแก่น
กิตติพทัธ์ พฤกษสุ์ริยา แสงทองวิทยา สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
กิตติภฎั อินทร์กลอย สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กิตติยา ไทยเอียด สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กิตติยาภรณ์ จนัทร์อินทร์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
กิตติยาภรณ์ ทองนอ้ย สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
กิตต์ิรวี ลิกขะไชย ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
กิต์ิติกญัญา ศรีวิสุทธิกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
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กิติพฒัน์ ล่ิมวฒันพฒัน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กิติยาพร เจริญชยั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
กิติยาภรณ์ แกว้สูงเนิน กลัยาณวตัร ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กีรติ ธญัญรัตน์ มหาวชิราวุธ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
กีรติ พีรฉตัรปกรณ์ ศรียาภยั ชุมพร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
กีรติกา บญุจนัทร์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กีรติกาญจน์ สุวรรณเสน พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กุลเกต สุขผล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กุลจิรา รุ่งเรืองสุวรรณ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กุลธิดา บดุดาดี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กุลธิดา หิรัญบรูณะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กุลนนัท ์ชายป่า สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารกองทพับก
กุลนนัท ์ป่ินตบแต่ง สายปัญญารังสิต ปทมุธานี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
กุลนิษฐ ์ธรรมชาติ ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
กุลนิษฐ ์สวสัด์ิผดุงกิจ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
กุลปรียา ขาวนวล สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
กุลพฒัน์ สุภาภา ตราษตระการคุณ ตราด แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กุลฟามีย ์นิมอ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กุลภรณ์ วงศด์าว สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
กุลศิริ สินศภุรัตน์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กุลสินี เคยสนิท จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กุลิสรา ตาชูชาติ สระแกว้ สระแกว้ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กุศลิน พงษท์อง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
เก่งกานต ์อ้ึงอ าพร ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เกณิกา นพรัตน์ พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
เกตนิตา แซ่เอ้ียว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เกตนิตา แซ่เอ้ียว บรูณะร าลึก ตรัง แพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เกริกพล โกวิทางกูร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
เกรียงศกัด์ิ แสงสาย บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ พะเยา
เกวลิน ศนูยก์ลาง สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เกวลี ชิณวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
เกศกนก ปรีชา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
เกษมณี นาตะ๊ สรรพวิทยาคม ตาก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
เกสรา ยนืยาว พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เกสรา ยนืยาว พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ พะเยา
เกสินีภรณ์ กลัน่สกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
เก้ือหนุน ชามนตรี ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
แกว้ฤทยั ไชยตะมาตย์ เซนตย์อแซฟนาแก นครพนม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ขนิษฐา พรมนุ่น ก าแพงวิทยา สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขนิษฐา ไพบลูยรุ่์งโรจน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขวญัจิรา เจนจิรโชติ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขวญัจิรา อชัฌาศยั ระยองวิทยาคม ระยอง สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ขวญัใจ ดีพนู สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ขวญัชนก เพชรานนัท์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ขวญัดาว พร้อมมูล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ขวญัฝาย ผลอุทิศ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ขวญัพิชชา ชุณหโอภาส สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
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ขวญัรัตน์ ลลิตกุลธร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ขวญัฤทยั เถินมงคล แก่งคอย สระบรีุ สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสหเวชศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
ขวญัลิสา ศรีจนัทร์ วาปีปทมุ มหาสารคาม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ขวญัหทยั รัตนโกเศศ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
เขมชาติ มัน่คง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เขมณัฏฐ ์ชูพลู บรูณะร าลึก ตรัง แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
เขมรินทร์ แกว้กอง กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เขมิกา ศรีระษา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ไข่มุก ใจว่อง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
คชาภรณ์ ธนามี สตรีศรีน่าน น่าน สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
คชาภรณ์ เมฆขยาย เลยพิทยาคม เลย เทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
คณัญญา เหล่าจนัดา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
คณัสณัณฑ ์ภมร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
คณิฏฐา วรรณรัตน์ บางแพปฐมพิทยา ราชบรีุ พยาบาลศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
คณิศร ไชยเจริญ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
คอลิส จะปะกียา บ ารุงอิสลาม ปัตตานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สงขลานครินทร์
คีตะภทัร์ นาสมตรอง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
คีตาพร สมพิทกัษ์ บวัขาว กาฬสินธ์ุ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
คุณัญญา ขนัค  านนัตะ๊ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
คุณัญญา ว่องไว กลัยาณวตัร ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
คุณากร ด่านธีรวนิชย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
คุณากร ด่านธีรวนิชย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
คุณาภรณ์ เหลืองอรุณ ตากพิทยาคม ตาก สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
คุณามยั บญุคา มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จณิตตา ชีพไธสง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบาบดั ขอนแก่น
จณิสตา อาทิตยานุวงศ์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
จตุรพร รัตนะเลิศนภา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
จตุรภทัร เจริญภาพ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จรรยช์นก ชาวช่ืนสุข จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
จรรยพร เพียสุระ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัหนองคาย (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
จรรยา สิงหนาท บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
จรวยพร แพนสมบติั สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
จรัสรวี ช่วยเมือง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
จรัสรวี ละอองนวล วิเชียรมาตุ ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
จรัสศร อินทรพฒิุ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จริชยา ใจทศัน์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จริญญา ประทมุชาติ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
จรูญจิต อคัรธนเลิศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จกัรพรรด์ิ เข่ือนค า สามคัคีวิทยาคม เชียงราย แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
จนัจิรา สมเขาใหญ่ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
จนัทกานต ์ตั้งโพธิธรรม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จนัทกานต ์แสงเสริฐเศรษฐ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
จนัทร์จิรา แซ่บุ่ย สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
จนัทร์ฉาย จนัทเขต ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
จนัทร์ณิชา บญุทวงศ์ อุบลรัตนราชกญัญา ราชวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
จนัทรัสม ์แกว้มรกต หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จามิกร สุขเยน็ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทมุธานี ปทมุธานี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
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จารวี ฐิติเมฆินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จารวี เหล่าใหญ่ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม พะเยา
จารวีทิพย ์รัถยาวงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
จารุวรรณ เอ่ียมสมบรูณ์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิณัฐตา เอ่ียมเจริญ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
จิดาภา ช่องพิทกัษ์ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จิดาภา ช่องพิทกัษ์ สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จิดาภา ชยัประเดิมศกัด์ิ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จิดาภา ต.วฒันผล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จิดาภา ตนัฑวิเชียร สตรีวิทยา กรุงเทพ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
จิดาภา ยิง่ใหญ่ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
จิดาภา รัตนเสลานนท์ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั บรูพา
จิดาภา วงศใ์หญ่ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
จิดาภา วิสูตร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
จิดาภา ศรียาภยั สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จิดารัตน์ ทองสนั สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
จิตตพฒัน์ สงัวรวงษพ์นา มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชฏฎัพระนคร พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
จิตติ สุขสวสัด์ิ จบ ม.6 แลว้ กาญจนบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิตติทศัน์ ทองทุ่ง อุดมดรุณี สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จิตปพฒัน์ รอดคืน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จิตประภสั พอ้งเสียง วาปีปทมุ มหาสารคาม เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต สยาม
จิตภากญั บญุช่วยชู สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
จิตรทิวา ลอจิตร์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จิตรภาณุ วชิรพิเชฐ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิตรลดา นุย้รอด พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
จิตวิสุทธ์ิ โกมยั กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จินดารัตน์ ไชยศร บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง
จินตนา นิมิตร เมืองเชลียง สุโขทยั การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
จินตนา วิรักษา กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
จิรกิตต ์จนัทร์ภิรมย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จิรฎา สาลี ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉิน พะเยา
จิรติภรณ์ ภกัดีวุฒิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
จิรประภา ขวญัเพช็ร แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จิรพฒัน์ เทศพนัธ์ุ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิรพสั ใจสุข สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
จิรภทัร ต่างประโคน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จิรภทัร์ มงคล ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี พยาบาลศาสตร์ มหิดล
จิรวฒัน์ พืชน์ไพฑูรย์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
จิรศกัด์ิ หนูสวสัด์ิ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จิระเดช ทรัพยสิ์น สภาราชินี ตรัง เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
จิรัชฌา จนัดว้ง สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
จิรัชฌา วรรณา ศรียาภยั ชุมพร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ
จิรัชญา มลิหอม บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง การแพทยแ์ผนจีนสาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จิรัชยา ราชานนท์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
จิรัชยา วรวิเศษกุล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จิรัญชช์ญา ล้ิมมหาคุณ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
จิรัฐติกานต ์นะนุย้ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี สตัวแพทย์ เทคโนโลยมีหานคร
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จิรัฐติกาล ปทมุเพชร วาปีปทมุ มหาสารคาม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จิราพร แกว้ศรีจนัทร์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
จิราพร จินดาพล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จิราลกัษณ์ หมนันาเกลือ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิราวรรณ ควรร าพึง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
จิราวรรณ พิพฒัน์วฒันชยั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
จีรนนัท ์อวยพร ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จีรวรรณ จนัทชาติ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
จีรศกัด์ิ จิตรผกู อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จีระนนัท ์ช่วยเรือง วิเชียรมาตุ ตรัง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จีระนนัท ์ช่วยเรือง วิเชียรมาตุ ตรัง พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จีระพร ใจประสงค์ อุดรพฒันาการ อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ พายพั
จุฑาทิพย ์จ  านงพิพฒัน์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม มหาสารคาม
จุฑาทิพย ์ทองปรุง จุฬาภรณราชวิทยาลยัตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จุฑาภรณ์ สว่างจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
จุฑามณี วิมลวทัน์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
จุฑามาศ เดชค ารนรัตน์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
จุฑามาศ ทมุจาน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จุฑามาศ รัศมีจนัทร์ฉาย สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จุฑามาศ สมศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จุฑามาศ สายแวว เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
จุฑาลกัษณ์ มรกูล วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
จุติภคั บญุผล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ มหิดล
จุฬารัตน์ แซ่ล่ิม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จุฬารัตน์ สรรพกิจก าจร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
จุฬาลกัษณ์ ธญัญาพิทกัษ์ ราชินีบรูณะ นครปฐม แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
จุฬาลกัษณ์ บวัรัตน์ วาปีปทมุ มหาสารคาม แพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาสารคาม
จูมยัลา สาและ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เจตน์สฤษฏ์ิ ล้ิมสุวฒัน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เจนจิรา จิตจ านงค์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เจริญขวญั จอมพทุรา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
เจษฎากร มหาผล อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
เจียระไน รักแต่งาน ธิดานุเคราะห์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ใจวิจิตร ปณิธานธรรม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ฉตัรชนก จนัทร์สว่าง บรูณะร าลึก ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ฉตัรชวิศ หิมะคุณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ฉตัรณรงค ์พงษา วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ฉตัรทอง สุรังษี เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ฉตัรสุดา จนัโท สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฉตัรสุดา สวารักษ์ ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ฉนัทชั รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชญากาณฑ ์หลา้ทองค า ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทศัน์ ขอนแก่น
ชญาณี ขนุฤทธ์ิ มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ชญาณี คงแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชญาดาห์พรรณ ป่ินรัตน์สุวรรณ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เภสชัศาสตร์ บรูพา
ชญานิน มณีฉาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญานิศ เช่ียเทา่ ปัญญาวิทย์ ตรัง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
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ชญานิศ ดวงสิทธ์ิ เชียงค  าวิทยาคม พะเยา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
ชญานิศ บญุพา เซนตเ์มร่ี อุดรธานี เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม มหาสารคาม
ชญานิศ ประสมบรูณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชญานิศ วงศภ์กัดี สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชญานิศ แสงระวี กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ชญานิศวร์ พลากรอเนกพฒัน์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ชญานิษฐ ์เขมภูสิต มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาแพทยแ์ผนไทย เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ชญานิษฐ ์จ๋ิวเจริญ วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชญานิษฐ ์วงัคะออม อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง แพทยศาสตร์สาขาวิชาอนามยัชุมชน พะเยา
ชญาภตั สุดแสวง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ชญาภา สมหมาย นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชญาวดี สุวรรณ ดรุโณทยั ตรัง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชฎาทิพย ์วฒันกิติกุล สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดับึงกาฬ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
ชฎาพร กสิบาล ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ชฎาภา บญุมัน่ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ชณัฐกานต ์ยนืย ัง่ มุกดาหาร มุกดาหาร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย
ชดาภร จนัทร์โพธ์ิ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
ชติกาญจน์ กองมณี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชนกชน คงสุข มารียวิ์ทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ชนกนนัท ์นอ้ยอ่าง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนกนนัท ์ยิง่กิจ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ชนกนนัท ์ลีพฒันวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบาบดั ขอนแก่น
ชนกนนัท ์สมดี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชนนนัท ์พรหมเกิด สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัสกลนคร (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ชนนิกานต ์เจริญโชติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทมุธานี ปทมุธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
ชนนิกานต ์ชมเพลินใจ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี พยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณะสุข
ชนนิกานต ์ศรีสมุทร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนภทัร ปิยจรรยา สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชนมน วิลาศรี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ชนมนิ์ภา สิทธิฤทยั มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ชนมนิ์ภา อุตตมะปรากรม มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชนญัชิดา สร้อยสนธ์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ชนญัชิดา แสงชาติ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชนญัญา สถิตยโ์ชคธีระกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนญัธิดา จนัโทภาส ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชนนัภรณ์ ยิม้สิน ตากพิทยาคม ตาก พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ชนสัถน์นัท ์เกล้ียงทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ชนากานต ์ธนะสมับญั อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ทนัตแพทยศาสตร์ รังสิต
ชนากานต ์แยม้โกเมนทร์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ชนากานต ์ลีตะวฒันกุล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ชนากานต ์วรรณนิล เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ชนากานต ์สองนา วิเชียรมาตุ ตรัง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชนาธิป จนัส าโรง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัล าภู (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
ชนาธิป เพญ็ศิริ ศรียาภยั ชุมพร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ชนานนัท ์ศรีผิวจนัทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัสกลนคร (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ชนาพฒัน์ กอแกว้ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บรูพา
ชนาภทัร์ เชาวลิต มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
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ชนาภทัร สีดี สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ชนาภา ธนอศัวพล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ชนิกา จนัทา สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ชนิกานต ์กุณฑโร มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ชนิกานต ์กุณฑโร มหาวชิราวุธ สงขลา สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ชนิกานต ์บญุเรือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดับึงกาฬ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
ชนิกานต ์ภู่มาลา กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชนิดาภา ชมเช่ียวชาญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ชนินาถ นิลสาร สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ชนินาถ สินจรูญศกัด์ิ ทุ่งหวา้วรวิทย์ สตูล พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชนิภรณ์ ธีรพิทยานนท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัเลย (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ชนิษฐา จาดเจริญ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชนิสรา ชนาเทพาพร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชนิสรา ชูจนัทร์ พระนารายณ์ ลพบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ชนิสรา ศิริเรือง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชนิสรา หวัแท้ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ชนิสรา หวัแท้ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ชนิสรา หวัแท้ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ชมนารถ ดอกบวั สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ชมพิสา กิจเกตุ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ชมพนิูกข ์ภกัดี มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชมพนุูช งามประเสริฐสิทธ์ิ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาลยัแพทยแ์ผนตะวนัออกสาขาวิชาแพทยแ์ผนจีน รังสิต
ชมพนุูช รัตนอุบล สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชมพนุูช รัตนอุบล สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชยชล สุวฒันรัตน์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทมุวนั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชยนัต ์เวหาลอย วรนารีเฉลิม สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ชยานนัท ์เจริญสกุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ชยตุพงศ ์โชดกพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ชลดา สิงหชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ชลทิพย ์ฤาแกว้มา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ชลธิชา คชกาญจน์ เทศบาล 1 (เอง็เสียงสามคัคี) สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชลธิชา ชยัชชัเวชช์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชลธิชา แซ่อ้ึง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ชลธิชา ยิม้ดี เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุข ราชภฏัสวนสุนนัทา
ชลรดา ช่วยเจริญ อุดมดรุณี สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชลลดา พฒิุกรเมธากุล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ชลนัดา พาสมบรูณ์ โยธินบรูณะ กรุงเทพ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ชลิดา รุ่งบวรพชัร วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ชลิตา เรืองศกัด์ิสิทธ์ิ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ชโลชา จนัทรคุณ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ชวกร ชูก าแพง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชวพล เครือแตง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชวลัลกัษณ์ ทองเขียว พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ชวลัลกัษณ์ สมาคม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ชวลัลกัษณ์ เอียดเฉลิม พทัลุง พทัลุง การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ชวิศ ช านาญเนาว์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชวิศา พุม่โสภา บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ชวิสรา เดชสนัติภกัดี สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ช่อฟ้า เบด็เสร็จ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชชัฎา สุขะตุงคะ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ชญัชภรณ์ จนัทร์ศิริวิชยั ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชญัญา เป็นตามวา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ชญัญานุช อาศยักลาง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชทัชณินฐ ์พรพิชิตโยธิน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชยัทตั ดว้งเขียว มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ชยัอนนัต ์ช่างถม ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอด็ (Inclusive-MD12) ขอนแก่น
ชาคริต ค  าสิริคุณากร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ชาคริสต ์ปัตญานุสรณ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ชาญวิทย ์คึงจนัทึก ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สตัวแพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ชาญวิทย ์บญุสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ชาญาดา วีเกษ มธัยมวิทยา ล าปาง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ชาญิณี ค  ามี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัสกลนคร (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ชานนท ์ทิ้งแสน อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชานากานต ์ดาปาน ล าปางกลัยาณี ล าปาง พยาบาลศาสตร์ พายพั
ชามิล ชายกุล สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชาริบ หนูชูสุข ดรุณศาสน์วิทยา สตูล ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ชาลิณี เกิดเพ่ิม สระแกว้ สระแกว้ แพทยศาสตร์ พะเยา
ชาลิสา บญุเชิด สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ชาลิสา พนัธ์ครุฑ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ชิชญา จุลกณัห์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชิดชนก แคนยกุต์ สภาราชินี ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชิตญา ประจิมทิศ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชิติพทัธ์ ไตรรัตน์ชชัวาล ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชิติพทัธ์ นามวิเศษ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชิติยาภรณ์ ผลดี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชินาธิป โตสมัฤทธ์ิกุล วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ชิมบญุ บญุเจริญ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ชิยากาญจน์ พิบลูยจิ์รชาติ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชิษณุชา ศรีอรุณราช สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ช่ืนมนสั ค  ามณี วรนารีเฉลิม สงขลา แพทยศาสตร์สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
ช่ืนหทยั เกล้ียงประไพ สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ชุดา รุจิวรนาถ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชุติกาญจน์ กล่อมวงษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
ชุติกาญจน์ วงศป์ระภาสวสัด์ิ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชุติกาญจน์ ศรีสวรรค์ ระยองวิทยาคม ระยอง ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชุติกาญจน์ สุขเอมโอช อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ชุติกาญจน์ อุนตรีจนัทร์ มธัยมจิตจณั สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ชุตินนัท ์เทพพิพิธ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชุตินนัท ์นุชเจริญ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชุตินนัท ์ศรีสมโภชน์ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ชุติพนธ์ ตนัสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชุติพนธ์ บญุน ามา บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชุติมณฑน์ ประทีป นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชุติมณฑน์ สินนอก อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
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ชุติมณทน์ วงศส์วนนท์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชุติมา ไชยยากูล บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ชุติมา วาทะวฒันะ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดันครพนม (Inclusive-MD07) ขอนแก่น
ชูกมล ชูภกัดี พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เชาวนนท ์เชาวลิต กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เชาวนนท ์โสภณสกุลสุข เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
เชาวนนท ์โสภณสกุลสุข เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เชิญตะวนั บญุยตา ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
โชติกา พิจิตร สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
โชติกา อรรคแสง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
โชติรวี สุระวาศรี อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ซลัวาณี เตะจิ สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
โซฟีณา บือราเฮ็ง สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ฌอน โซน่ี มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ฌานปกรณ์ สาครเจริญกิจ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ญดาวรรณ มีศรี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ญตัติพงศ ์หงษม์ณี มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดัราชบรีุ
ญาณากร ลาภชุ่มศรี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ญาณิฆศ์า เวยสาร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ญาณินท ์ทองพรหม ศรียาภยั ชุมพร เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสิต
ญาณิศดา ปัตพี พิริยาลยั แพร่ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ญาณิศา จรัสแสงสมบรูณ์ มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณิศา โชคกิจ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ญาณิศา ดัน่เจริญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ญาณิศา นวลแกว้ พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ญาณิศา พลายดว้ง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ญาณิศา วงคอ์ามาตย์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
ญาณิศา ศกัขินาดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ญาณิศา สุขผสม พิริยาลยั แพร่ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
ญาณิศา ใสยอด หล่มสกัวิทยาคม เพชรบรูณ์ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ญาณิศา อ ่าทิม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ญาณีนาถ ศรีรักษา ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาดา จตุเทน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ญาดา หลา้ค  ามี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ญามิณดา ขาววิจิตร อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ญาศมินทร์ เบนต้ีอบัดุลมาเลค็ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
ญาสุมินทร์ พทุธวงศ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ฎารีญา ทิมผกุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฐปกรณ์ จนัหา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เทคนิคการแพทย์ รังสิต
ฐากูร เจริญทรัพย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฐากูร สุขพิทกัษ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฐานิดา แกว้คุม้ภยั หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ฐาปณี อินทราช ตะกัว่ป่า (เสนานุกูล) พงังา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ฐิตลกัษณ์ ขาวโอ วรนารีเฉลิม สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฐิตา จนัทสุข โรงเรียนต่างประเทศ ไม่ระบขุอ้มูล สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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ฐิตาภรณ์ ยมรัตน์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตร์สาขาวิชาอนามยัชุมชน พะเยา
ฐิตารีย ์เลิศสรรเสริญ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ฐิตารีย ์สงดัวงศ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ฐิติการณ์ จูเปาะ สมุทรปราการ สมุทรปราการ พยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ฐิติชญา ชลธิชานนัทน์ สตรีวิทยา กรุงเทพ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฐิติชญา วงศค์  าแสง ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ฐิติภากรณ์ บ ารุงพนัธ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ฐิติมา สุวรรณโสภา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ฐิติยา มาลี สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ฐิติรัตน์ คงศรี พทัลุง พทัลุง สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ฐิติรัตน์ พนัธ์โคกกรวด อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ พะเยา
ฐิติรัตน์ สุขสถาน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ฐิติวรดา พวงจินดา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติวรดา มากเปีย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ณ สิตา รอดพิบติั ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ณชยาภรณ์ สุศีลสมัพนัธ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดักาฬสินธ์ุ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
ณญาดา จนัคะณะสุข เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณฐกมล ภาโนมยั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ณฐมน สุวรรณชยั มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณฐมน สุวรรณชยั มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณภทร ตั้งจิตปรีดานนท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณภทัร เกรียงกรกฎ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ณภทัร ต่อประดิษฐ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ณภทัร นภาพงศ์ มหาวชิราวุธ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ณภทัร มัน่ก าเนิด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
ณภทัรชา ปังหลีเส็น พิมานพิทยาสรรค์ สตูล เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ณภาภชั โรจนกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ณรงคเ์ดช ตรีอินทร์ทอง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
ณรงคพ์ล ศรีสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ณฤมล บตุรโยธี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณศริณยา ทองอ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณหทยั โชวใ์หม่ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ รังสิต
ณัชชา กาญจนวจี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัชชา ไชยะโอชะ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ณัชชา วรรณภาสชยัยง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัชชา ศิริพนัธ์ุ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณัชชา สายอ๋อง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ณัชชา สุจริตชยั กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารกองทพับก
ณัชนนท ์อ่ิมดว้ง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัชพล มีเสียง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ณัชพล มีเสียง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฎฐกานต ์เพชรลานน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ณัฎฐณิชา เพช็รสงักฤษ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัอุตสาหกรรม รังสิต
ณัฎฐน์รี ทองหล่อ วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
ณัฎฐน์รี ศิริวฒันกุลรติ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณัฎฐนิช จุลพนัธ์ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา แพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฏฐ ์เสนากูล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาลยัแพทยศาสตร์ รังสิต
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ณัฏฐกานต ์กล่อมรักษา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฏฐชยั แสนย  า หวัตะพานวิทยาคม อ านาจเจริญ เภสชัศาสตร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ณัฏฐชุ์ดา กมลศภุพาณิชย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ณัฏฐชุ์ดา กมลศภุพาณิชย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การแพทยแ์ผนจีน หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ณัฏฐชุ์ดา พรนิธิธนรัตน์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง
ณัฏฐฑิฎา สาระมาศ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ณัฏฐณิชา ขอเกียรติวงศ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณัฏฐณิชา คชภูมิ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ การแพทยแ์ผนจีน แม่ฟ้าหลวง
ณัฏฐณิชา ทองโปร่ง อุดมดรุณี สุโขทยั สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
ณัฏฐณิชา บดุดีสี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฏฐณิชา มงชู อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยมีหานคร
ณัฏฐณิชา ยิม้ห้ิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฏฐธิดา รัตนพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ณัฏฐนิช ทองเหมือน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ณัฏฐนิชา สุขโข มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณัฏฐพร ฮึงวฒันากุล อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฏฐสิ์ชล โล่ห์ทอง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ณัฏฐา ม่วงทอง ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
ณัฏฐากร สวสัดิสาร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ณัฐ ตระการไทย เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐ โพธ์ิศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ณัฐกมล คุณมาศ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณัฐกมล พ่ึงทรัพย์ ปัว น่าน เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ณัฐกมล หดขนุทด มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐกฤตา จนัทมาตย์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ณัฐกฤตา ทิพยเ์พง็ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ นราธิวาสราชนครินทร์
ณัฐกฤตา บ ารุง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐกานต ์ตนัเสถียร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ณัฐกานต ์ทุ่ยอนั วิเชียรมาตุ ตรัง สาธารณสุขศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐกานต ์เมณฑก์ูล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
ณัฐกานต ์วิประกษิต ดรุโณทยั ตรัง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณัฐการุณ หางศร วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณัฐชญา หิมคุณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐชญา หิมคุณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐชนน ตงัตระกูล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐชนน ภูน ้าไสย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัเลย (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ณัฐชนน รัชตวรคุณ พิริยาลยั แพร่ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐชนน วารีกุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐชนน สว่างแจง้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณัฐชยา เงินละเอียด พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐชยา นพผล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ณัฐชยา บวัชุม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณัฐชยา โยธาแกว้ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดับึงกาฬ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
ณัฐชยา เสียงใส แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ณัฐชยา อดทน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ณัฐชยา อุ่นจิต สกลราชวิทยานุกูล สกลนตร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ณัฐชา กล่ินหอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค บรูพา
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ณัฐชา กาญจนหตัถกิจ มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณัฐชา เตก็สุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณัฐชา ศรีรอด เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
ณัฐชา แสนคม สิรินธร สุรินทร์ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บรูพา
ณัฐชานนัท ์พนัธุมชยั สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม แพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาสารคาม
ณัฐชานนัท ์มากเขียนไป ระยองวิทยาคม ระยอง เภสชัศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง พะเยา
ณัฐฐิญา จกัรวุฒิตรีสิน เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ณัฐณิชา ตั้งจิตตธ์รรม ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณัฐณิชา บางใหญ่ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณัฐณิชา ผาสุข สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก:เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ณัฐณิชา พอ่คา้ ระยองวิทยาคม ระยอง เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐณิชา พนัธ์ุยางนอ้ย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
ณัฐณิชา ฤทธิโชติ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณัฐณิชา เล่ืองลือ เมืองเชลียง สุโขทยั พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยับรมราชชนนี
ณัฐณิชา สุขศรีโรจน์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์บณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ณัฐดนยั ใจแกว้ ป่าแดดวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ณัฐธยาน์ คงชยั สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทศัน์ ขอนแก่น
ณัฐธิกาณต ์ก าเนิดผล วรนารีเฉลิม สงขลา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐธิชา ระเห็จหาญ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณัฐธิชา ระเห็จหาญ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณัฐธิดา เฉลิมสิริโรจน์ อุดมดรุณี สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณัฐธิดา เชียงดี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยับรมราชชนนี
ณัฐธิดา ไทยประเสริฐ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ณัฐธิดา ภามี กลัยาณวตัร ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ณัฐธิดา สมฤทธ์ิ พิริยาลยั แพร่ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ณัฐธิดา ส าเภาแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ณัฐธิดา หม่ืนโฮง้ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ณัฐธิดา อนนัต์ พทัลุง พทัลุง เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ณัฐนนท ์กุลวรรณ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐนพิน แกว้กุลศรี อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ ส านกัวิชาการแพทยบ์รูณาการสาขาวิชากายภาพบ าบดั แม่ฟ้าหลวง
ณัฐนพิน สุนทรจิรกาล ตราษตระการคุณ ตราด เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ณัฐนพิน แสงแกว้ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย พยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ณัฐนรี อุทยัสา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐนนัท ์ตาทา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส านกัทนัตแพทยศาสตร์สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต แม่ฟ้าหลวง
ณัฐนนัท ์ไวทิตานนัท์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ณัฐนนัทพ์ร เพ่ิมทรัพย์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
ณัฐนิช จึงเจริญพานิชย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ณัฐนิชา ค  าเจริญ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐนิชา พฒันชยัโกศล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
ณัฐพงษ ์แซ่หอ้ง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐพงษ ์วิพลชยั สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ณัฐพร กนัตพิ์ทยา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐพร พฒันาปรีชาพงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ณัฐพร พ่ึงแสงสี นครสวรรค์ นครสวรรค์ สตัวแพทยศาสตร์ หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณัฐพร ลือสะทา้น บญุวฒันา นครราชสีมา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ณัฐพล ชุมภู องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ณัฐพล ปิยะพงศ์ สภาราชินี ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
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ณัฐภทัร ชุมโคตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐภทัร ทเุรียน ธรรมโชติศึกษาลยั สุพรรณบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐภทัร บริพฒัน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ณัฐภทัร เมืองพลู มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ณัฐมน กลายเจริญ สตรีพทัลุง พทัลุง การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ณัฐมน ทองหวัน่ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐมล พงษป์รีชา อุดมดรุณี สุโขทยั สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ณัฐยาพร ทองเกลียว นารีนุกูล อุบลราชธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
ณัฐรัตน์ นิลถนอม สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐรุจา ชินกร สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐวดี ขนาบแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐวดี ขนาบแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐวดี ใจสบาย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐวดี ติยะบตุร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐวดี พนูเพียร สุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐวดี พนูเพียร สุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณัฐวดี ภูมิกระจ่าง วาปีปทมุ มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต บรูพา
ณัฐวดี หอมหวล สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ อุบลราชธานี
ณัฐวดี อ่วมแยม้ จนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ เวสเทิร์น
ณัฐวดี อตัถกาญจน์ วิเชียรมาตุ ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐวรา เงินละเอียด พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ณัฐวรา มาอินจร ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐวศา อรุณฤกษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐวฒัน์ มูลวิริยกิจ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ณัฐวตัร ทองเงิน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ณัฐวิทย ์กะตะศิลา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ณัฐวิภา ทองอ่ิน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ณัฐวีร อภิเมธีธ ารง บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ณัฐวุฒิ ทองจุย้ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ณัฐวุฒิ พรหมสาลี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
ณัฐสุดา กล่ินเกตุ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ณัฐสุรางค ์มัน่คง นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณัฐสุรางค ์หนูเขียว กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐิกา วงศป์ุ๋ ย แก่งคอย สระบรีุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณัฐิกานต ์แสงใส บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เภสชัศาสตร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ณัฐิดา ผ ัว่เค่ง มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณัฐิดา ผ ัว่เค่ง มหาวชิราวุธ สงขลา เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณาฐญา ไชยรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณิชกมลกานต ์มุง่ป่ันกลาง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ณิชกานต ์จิตอกัษร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์บณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ณิชกานตพ์ร ล้ิมทองค า กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชกุล เจริญดี สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา สหเวชศาสตร์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บรูพา
ณิชนนัท ์ราชธานี จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณิชมน ข  ากล่ิน หอวงั กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณิชมน ข ากล่ิน หอวงั กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชมล ไพบลูย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณิชสรณ์ กีรติเจริญวงศ์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
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ณิชา ตุง้แกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชา วงศพ์านิช จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณิชา หนูทิม พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารกองทพับก
ณิชา เห็นแสงวิไล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณิชากมล อารยะถาวร นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณิชากร อ่ิมจ าลอง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณิชาพชัร์ โดนโยทา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัอุตสาหกรรม สยาม
ณิชาพชัร์ มีสวสัด์ิ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ณิชาภรณ์ พรรณราย หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ณิชาภทัร อนุวฒันวารี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ณิชาภา เรืองวงษ์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ณิฐาภร ไตรชยัศิษฎ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณิศวรา ทิพยก์าญจนกุล นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ณีรนุช ยิม้สบาย เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
เณศรา เกียรติโภคะ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ดนยัเดช ระร่ืนสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ มหิดล
ดนุวศั ผลสิน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ดรุณี บวัหอม ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
ดลนภา โรจนพิศาลกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ดวงกมล มนสัธรรม หอวงั กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ดวงชีวนั ทกัขินยั สตรีศึกษา ร้อยเอด็ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ดวงหทยั วิเศษ สิรินธร สุรินทร์ เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสิต
ดารารัตน์ ราชสีห์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ดิษฐพร กนัจู เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ดุสิตา ลาภมี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เดชา ค  ามา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เดชา ค  ามา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ตติยพิชญ ์ฤทธิศาสตร์ ภูเขียว ชยัภูมิ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบาบดั ขอนแก่น
ตน้พนัธ์ุ ว่องเจริญวฒันา ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ตรีศร คงมาก เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ตวงทอง อาจหาญ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ตองห่อ ศรีวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ตะวนั เสนานอ้ย เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย แพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ตะวนั เอ่ียมอุ่น นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ แพทยศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
ตซันีม สมายทุธพงศ์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ตสันิม หะยมิีง ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ตสันีม สิยะโอะ๊ ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ติณณา ตฤษณวสุนธรา ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ตุลยาณี สมยักลาง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา แพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยคุ มหาสารคาม
เตชิต พิริยพล เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เตมีย ์ชูช่วย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ไตรภูมิ จารุสุทธิประภา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ไตรรัตนา อ่อนสุระทมุ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ถิรดา เก้ือมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ถิรดา รักษาศีล เทศบาล 1 (เอง็เสียงสามคัคี) สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ถิรวุฒิ อ่อนจนัทึก สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ถิระวฒัน์ เลิศนิธิพรกุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
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ทรรศนกมล ถาวรเจริญสุโข สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ทฤฒมน กาบตุม้ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ทฤฒมน ค ายะอุ่น พิจิตรพิทยาคม พิจิตร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ทอฝัน ประทมุมา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัล าภู (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
ทอฝัน วรรณวิมลรักษ์ มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ทกัษพร กองเงิน อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
ทกัษะพร ยิง่ค  าแหง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ทตัเทพ สืบเสง้ แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ทตัพงศ ์เมฆลอย มหิดลวิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ทตัพิชา พหลยทุธ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
ทตัฟ้า แสงประทีป แสงทองวิทยา สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ทศันียว์รรณ มุราชยั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ทศัพล สิงห์ตะนะ สตรีศรีน่าน น่าน พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ทิชา สุวีรานุวฒัน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ทิตาวีร์ บญุพา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ทิพยรัตน์ รัตนพรหม พะตงประธานคีรีวฒัน์ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ทิพยาภรณ์ แสนโคตร์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ทิพากร น ้าจนัทร์ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ ราชภฏัร าไพพรรณี
ทิวตัถพ์งศ ์วรรณา เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ
เทพารักษ ์ทิพเจริญ เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ร้อยเอด็ สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เทิดศกัด์ิ ชูชมกล่ิน เตรียมทหาร นครนายก สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
โทณะ เฉลิมวงษก์ุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
ธญาดา เจริญศรี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ธนกร ภู่ถาวรทรัพย์ ระยองวิทยาคม ระยอง เภสชัศาสตร์ บรูพา
ธนกร มลสวสัด์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธนกร มลสวสัด์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธนกร วตัตธรรม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ธนกร วตัตธรรม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สาธารณสุขศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนกฤต ก่ิงรุ้งเพชร มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนกฤต ด าทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั,สาธารรสุขชมชน) วลยัลกัษณ์
ธนกฤต ภิรมยน์าค นางรอง บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธนกฤต วงศดิ์นด า ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนณัฏฐ ์ลิมปะนพรุจน์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนดล พิริยะกิจไพบลูย์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธนดล อศัวะภูมิ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธนธชั ธ ารงโสตถิสกุล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ธนบตัร สวสัดี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม มหาสารคาม
ธนบลูย ์ชินศิริ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
ธนพร กาญจโนภาศ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั บรูพา
ธนพร คีรีรักษ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ธนพร ดวงสุวรรณ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนพร ถนดัอกัษร มหาวชิราวุธ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ธนพร นยัวฒัน์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ธนพร บญุประเสริฐ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ธนพร วนัทองสุข สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ธนพร สมประดี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธนพร อินยอด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
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ธนพล จนัทรโชติ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนพฒัน์ ดาบเงิน หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธนภรณ์ แกว้บบุผา มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ธนภรณ์ เงินนาค หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนภรณ์ จอมภา เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธนภรณ์ บริสุทธ์ิ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธนภรณ์ พงศม์านะชยั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ธนภรณ์ เพชรพนัธ์ุทอง วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ธนภรณ์ เพชรพนัธ์ุทอง วรนารีเฉลิม สงขลา สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ธนภรณ์ เอกผกันาก พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนภทัร สีมาขจร มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ธนภูมิ เวชวงศว์าน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ธนภูมิ อ้ึงชยัพงษ์ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ธนมน ชิณการณ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ธนรัชต ์มงคลธนวฒัน์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ บรูพา
ธนวงศ ์สุทธจินดา ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนวรรณ ชยัทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ธนวรรณ ดลรุ่ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม มหาสารคาม
ธนวฒัน์ หวงัสมบรูณ์ศิริ นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ธนวนัต ์นภานุรักษ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ธนสร เทศพิทกัษ์ สวนศรีวิทยา ชุมพร พยาบาลศาสตร์ บรูพา
ธนชั แดงวิจิตรวรกุล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธนชั สุวรรณทา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
ธนชัชา ช่วยจนัทร์ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนชัชา ธรรมชยั ล าปางกลัยาณี ล าปาง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ธนชัชา บญุมา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี เภสชัศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง พะเยา
ธนชัชา พราหมณนนัท์ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
ธนชัชา มือขนุทด สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ธนชัฎา สนัตสว่าง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิวิทยาลยัจดัสอบเอง บรูพา
ธนชัพร เชียรวิทยาคุณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนชัพร ป่ินประยรู ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ธนชัพร พนูศรี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธนชัศรณ์ ถุงพดุซา เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ธนญัญา ชูสว่าง นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธนญัญา ประกาสิทธ์ิ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ
ธนญัญา แสนทวีวฒัน์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธนตัพร กองฉนัทะ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี พยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณะสุข
ธนทั สารเจริญ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธนนัญชิ์ตา ตริตรองรัมย์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธนนัทว์รรณ์ รุ่งนิรันดรกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธนากร ศรีแกว้ พิริยาลยั แพร่ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ธนาคาร สุวภาพไพบลูยก์ุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ธนาดล คงประเสริฐผล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนาดล พทาเพชร ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ธนาทิพย ์ค  าเพราะ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธนาทิพย ์พรหมรัตน์ ศรีวิชยัวิทยา นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
ธนาพร เนมขนุทด ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ธนาพรรณ คงเจ้ียง วรนารีเฉลิม สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนาภรณ์ ชูคนัหอม สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธนาภทัร จนัทร์ศรี สิรินธร สุรินทร์ เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสิต
ธนาภา มาตเมฆ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั แม่ฟ้าหลวง
ธนาวิทย ์โคตรโสภา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
ธนาวุฒิ หนุนภกัดี สวนศรีวิทยา ชุมพร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธนินทธ์ร ตรีรัตน์วิชชา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารกองทพับก
ธนิศรา บญุถึงจิตร รัษฎา ตรัง พยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณะสุข
ธมกร จงเจียมใจ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธมนวรรณ ตาวงค์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธมนวรรณ พิลาลี สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธรรมภรณ์ ภูวชินพงศ์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธรรมอภิวิทย ์ตั้งค  า วิเชียรมาตุ ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
ธรรมอภิวิทย ์ตั้งค  า วิเชียรมาตุ ตรัง เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ธรรมาดา ค  ากมัพล เรยนีาเชลีวิทยาลยั เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธรรมาภรณ์ สายสุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ธรรศไท ขนุอินทร์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ธรัตรา ตระการศิลป์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธราธร มุง่หมาย สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธฤตณัฐกร โพธ์ิไข ชยับาดาลวิทยา ลพบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ธวชินี ศรีใสค า สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธวลัพร ฉิมสุด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ธวลัพร พลูเพ่ิม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธวลัพร พลูเพ่ิม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
ธวลัรัตน์ ใจวีระวฒันา เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธวลัรัตน์ ชูสกุล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ธวลัรัตน์ ดว้งภู เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธวลัรัตน์ ภทัรจรูญวิทย์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธวลัสิรี สุวรรณมณี มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ รังสิต
ธวลัหทยั ทบัเพช็ร ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธชัชยั มงักร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ธชัพล วรุณศิริ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ธญัชนก ชยัพนัธ์ุ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก ทนัตแพทยศาสตร์ รังสิต
ธญัชนก นกเทศ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ธญัชนก วงษป์าน สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธญัชนก วงษป์าน สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธญัชนก วงษเ์ป่ียม ชลประทานวิทยา นนทบรีุ พยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณะสุข
ธญัชนก ศรีวิทศัน์ มหาวชิราวุธ สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธญัชนก สุวรรณประเสริฐ สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
ธญัญช์นก พิสยัพนัธ์ พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ นวมินทราธิราช
ธญัญธร รอดรังษี ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธญัญพิ์ศทุธ์ิ พลสะทอน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธญัญรั์ตน์ โกวิทกุลานุชิต นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ธญัญรัตน์ ช่วยพยงุ วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธญัญรัตน์ อินทร์สุวรรณ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธญัญลกัษณ์ พรมศรี ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ธญัญา คชกาสร สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
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ธญัญารัตน์ ค  าวอน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ธญัญารัตน์ อริยเมธปรีชา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธญัญาเรศ นนทา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธญัดา ตูป้ระกาย ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธญัพฒัน์ ธีรเนตร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธญัพิชชา ไชยอ่อนแกว้ จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธญัพิชชา พบบญุ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ธญัพิสิษฐ ์ตั้งตระกูลพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทมุธานี เพชรบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัภทัร สมยา มุกดาหาร มุกดาหาร เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม มหาสารคาม
ธญัยธรณ์ คหวิริยะโกศล ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธญัรดา ตนัมณี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
ธญัรดา มัง่มูล เพญ็พิทยาคม อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธญัวรรณ สิกะพนัธ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ธญัวรัตน์ คลงัมัน่ มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ธญัวรัตม ์มาลีหวล ตราษตระการคุณ ตราด เทคนิคการแพทย์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ธญัวราภรณ์ จูมแพงจารุพงศ์ วาปีปทมุ มหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์ มหาสารคาม
ธญัวลยั เอกสจัจา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ธญัสุดา ภูชงค์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ธณัญภสัร์ เช้ือพราหมณ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัยชนก เงินสยาม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ธนัยช์นก นวลดุก สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนัยช์นก บรรณราช เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนัยช์นก แสมรัมย์ นางรอง บรีุรัมย์ เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ธนัยธร อุมายี พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนัยนนัท ์วินยัแพทย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธนัยพงศ ์สุรินโยธา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ธนัยพร ตาลสุก ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธนัยมยั ภูพิมสนัต์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัวรา หมดัแม่น พิมายวิทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ธาราดา ชูจนัทร์ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ธาริดา ยะอนนัต์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธาวิน มกราภิรมย์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธิดาชนก จงพ่ึงกลาง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ธิดาพร โพธ์ิเป้ียศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก:เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ธิดารัตน์ เนตรธานนท์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธิดารัตน์ ผยุค  าสิงห์ วรนารีเฉลิม สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธิดารัตน์ วงศว์รัญญู เลยพิทยาคม เลย เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธิดารัตน์ สงัวรศีล สิรินธร สุรินทร์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
ธิติชยั เลิศพงศอ์ดิศร มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ธิติพนัธ์ โคว้ธนพานิช อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธิติมา ดือรือมอ เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา พยาบาลศาสตร์ สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ธิติมา สงัวรศีล สิรินธร สุรินทร์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
ธิติสุดา สุวรรณวงศ์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ธินินนัท ์แกว้คูณ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ธิปก ก่ิงมณี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธิภารัตน์ ชาติมนตรี ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ พยาบาลศาสตร์ ราชภฏัร้อยเอด็
ธิวาวรรณ บรรลือหาญ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
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ธีธชั วิระพรสวรรค์ มอ.วิทยานุสรณ์ (สงขลา) สงขลา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธีร์จุฑา สัง่สมธนะ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ธีรณัฐ โพธ์ิรุ่งเรือง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษรุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ธีรดนย ์เรือนแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ธีรดา ลกัษณะโต สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธีรนาถ รุญเจริญ ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธีรพงษ ์พลประถม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธีร์พฒัน์ เหล่าอุตสาหะ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร์ เจริญมาก แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธีรภทัร แซ่เจียง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธีรภทัร ตาดี เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ นวมินทราธิราช
ธีรภทัร แรงจบ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรรัตน์ สุกสิ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เทคนิคการแพทยส์าขาวิชารังสีเทคนิค วิทยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
ธีรศานต์ิ ค  าวิเศษ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ พะเยา
ธีระภทัร ปรีดาศกัด์ิ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธีระศกัด์ิ ศิริวงศ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ธีรัตม ์ขนุกนั นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลรามาธิบดี
ธีรารักษ ์ทองดีนอก บญุวฒันา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธีราลกัษณ์ หวานใจ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ธีริศรา ไกรศรินท์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ธีวดนย ์ปทมุาสูตร สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เธียร จารุพานิช แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เธียริณี ชยัศรีมา จกัรค าคณาทร ล าพนู พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
นงคณ์ัฏฐ ์สุทธิพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
นงนภสั รังศรี วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ราชภฏัก าแพงเพชร
นฐกมล รัตโนภาส จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ชลบรีุ ชลบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนทชา วีรภทัรเดโช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นนทพทัธ์ จนัตุลา หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั,สาธารรสุขชมชน) วลยัลกัษณ์
นนทพทัธ์ จนัตุลา หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นนทพทัธ์ เพง็รุ่ง ระยองวิทยาคม ระยอง เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
นนทพนัธ์ พนัธ์พานิช เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นพพร เลก็อุทยั เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
นภกมล ไทยถานนัดร์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
นภศร บญุตามชู หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
นภสร เชียงหลิว คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ทนัตแพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นภสร เรืองสนัติ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
นภสร ศรีสุวรรณ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
นภสั กิจควรดี สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นภสั ชูสุดรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
นภสักร วงศแ์กว้มูล อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
นภสัดล แกลว้กลา้ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
นภสันนัท ์ชยัวาณิชกุล อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
นภสัรา นาคแดง สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศรสาขาวิชาแพทยแ์ผนไทย บรูพา
นภสัวรรย ์ปาโต หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นภสัสร งามสอาด กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
นภสัสร ชนะสิทธ์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
นภสัสร นากดี บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
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นภสัสร เพชรรักษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นภสัสร เพชรรักษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นภสัสร รอดเจริญ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
นภสัสร สิงห์แกว้วงค์ ล  าปางกลัยาณี ล าปาง สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุข แม่ฟ้าหลวง
นภสัสรณ์ ยางทอง วรนารีเฉลิม สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
นภาลยั สุขสงวน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
นภิสา อุมา สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นรภทัร สีบหุง่า เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นรมน ประกอบธรรม ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ทนัตสาธารณสุขสาขาวิชาทนัตสาธารณสุข วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร
นรวิชญ ์สนัเสนาะ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
นรัญช ์จงทอง จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
นรัฐภรณ์ พิมพเ์พง็ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
นราธร สีดา ระยองวิทยาคม ระยอง เภสชัศาสตร์ บรูพา
นราวิชญ ์จิตมงักรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
นราวิชญ ์แสนทวีสุข เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
นริศรา โตะ๊เจะ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล พยาบาลศาสตร์ รังสิต
นริสสร พนัธ์ุโรจนกุล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
นรีกานต ์เรืองดุก กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
นฤมล โยธะชยั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นฤมล หสัสะ สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
นฤมิตร ณรงคศ์กัด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
นลิน อรรถวตัสกุล เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
นวพร ชูวฒันกุล พระหฤทยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
นวพร โชติพินทุ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
นวพร โลมินทร์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
นวพร เสรีรักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นวพรรณ ไชยณรงค์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นวพรรษ สุภลาภ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบาบดั ขอนแก่น
นวพล โพพริก พิจิตรพิทยาคม พิจิตร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
นวมินทร์ สุตะโคตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัสกลนคร (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
นวตักรณ์ นวลศรี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นวินดา มีหอม ฟากทา่วิทยา อุตรดิตถ์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
นอีมะห์ เจ๊ะโก๊ะ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
นชัชา บญุมี มธัยมจิตจณั สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
นฐัพล สระสวย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
นฐัริการ์ ถิรณัฏฐธ์นนั ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
นฐัศญาภรณ์ อรรถธรรมสุนทร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
นทัธมน แกว้คง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
นทัธมน ไชยแป้น ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นธัทวฒัน์ อจัฉริยฉตัรา บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นนัทกร ศิริเอก สตรีภูเก็ต ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
นนัทกานต ์วอน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
นนัทน์ภสั พรหมพฒุแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
นนัทน์ภสั พรหมพฒุแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
นนัทน์ภสั เพง่ภิรมย์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นนัทน์ภสั รักษาแสง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นนัทน์ภสั วงศสุ์ริยกนัต์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
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นนัทน์ภสั สุทธิพงศเ์กียรต์ิ มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
นนัทน์ภสัร์ ก่อจิตวิศาล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
นนัทนชั ศรีวนค ้า สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
นนัทนา เพชรพนมพนัธ์ุ เลยพิทยาคม เลย แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
นนัทปรีชา นุชารัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นนัทภคั อิสรานุกิจ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
นนัทฤทธ์ิ อ  าไพรัตน์ มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
นนัทสินี ทองบางพระ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
นนัทิกานต ์พงศภ์ทัรกิจ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นนัทิดา แกว้ถาวร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นยันา หาจกัร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
นสัรียา บลูะ ดารุลมาอาเรฟ สตูล พยาบาลศาสตร์ เกษมบณัฑิต
นาซาน ชายเช้ือ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
นาซีฮะ บินแหละ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
นาซีฮะ บินแหละ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
นาฎนภสั ขิมมากทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นาดียะห์ สาเฮาะ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
นาเดีย ศรีสะอาด เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
นาตาชา ลีเฮ็ม สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
นาถญาดา เจียมศกัด์ิ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เภสชัสาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
น่านเจา้ กนัทะมงั ปทมุวิไล ปทมุธานี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
นามตะวนั หมวดรอด อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สงขลานครินทร์
นาวี ขนุสนธิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์-กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นาวี ดิเรกชยั ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
น าชน ตณัศิลา สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
น ้าฟ้า ศรีฉ ่า เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
นิชา เอมสอน สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
นิชานาค จงสุข เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม พะเยา
นิชาภทัร เจริญสอน วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นิตธิศกัด์ิ ชูสาย พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
นิติยากร ช่างถม จนัทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอด็ พยาบาลศาสตร์ ราชภฏับรีุรัมย์
นิธิศ สนัติกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
นิฟาตีฮะห์ นิแมเราะ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นิมมิดา ธรรมเมธา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
นิรดา แกว้สาสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
นิรัชฌา ช่วยหมาด ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
นิรัชพร เดชพทุธวจัน์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
นิลปัทม ์ปัทมะริสา สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นิวลัดา เสาะรัมย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต อุบลราชธานี
นิศาชล ชูเจริญ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
นิศาชล พรฐิติวฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
นิศารัตน์ ยนัตะพร สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารบก
นิษฐธิ์มา ธนธาวินวงศา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทนัตแพทยศาสตร์ รังสิต
นิสรีน กะสิรักษ์ อ  ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
นิสรีน ด่วนขอ้ง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นิสรีน ด่วนขอ้ง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นิสรีน พลหลา มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
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นีรนาถ ผายแสง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
นุชนารถ บญุศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นุตประวีณ์ ช่วยสงค์ ป่าพะยอมพิทยาคม พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
นูรซาฟาวาตี อาแว สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
เนติ เทพพิทกัษ์ พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เนติพร ไทยธวชักุล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เนาวฟั์ล เมาะมูลา อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
บงกชมาศ แซ่ตั้ง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
บดินทร์ สุวรรณข า วชิรานุกูล สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
บรรณสรณ์ บญุสุข ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
บวรภคั สิงติ เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
บวรภคั สิงติ เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
บณัฑิตา จูเขียว อุดมดรุณี สุโขทยั เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
บณัฑิตา เพชรโต ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอด็ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
บณัฑิตา มะโนขนัธ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
บณัฑิตา สุวรรณไตรย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
บณัฑิตา อินราช สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั,สาธารรสุขชมชน) วลยัลกัษณ์
บลัลงัก ์เก้ือสุข พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
บลัลงัก ์เก้ือสุข พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
บวัชมพ ูภูวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี (Inclusive-MD09) ขอนแก่น
บวับชูา ฉุ้นประดบั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
บารเมษฐ ์โคตรคนัทา พิริยาลยั แพร่ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
บิซมิลลา ประเสริฐโยธา นราธิวาส นราธิวาส ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
บชุษกร กองธูป สตรีอ่างทอง อ่างทอง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
บญุชนะ ศรีสิทธ์ิ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
บญุญภรณ์ เดชฤกษป์าน อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
บญุญรักษ ์แซ่ตั้ง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนี สระบรีุ
บญุญาภา สุปะวะโรทยั ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
บญุญิสา ทรงเดชาไกรวุฒิ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
บญุธิดา โฮกอ่อน หนองเสือวิทยาคม ปทมุธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
บญุฤทธ์ิ โสภณธรรมภาณ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บญุสิกา กิตติศรีอนนัต์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัล าภู (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
บณุยวีร์ เกษมสงคราม สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยม (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
บณุยานุช ชลนภาสถิตย์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
บรุฉตัร ก่อเฉลิมสนธิ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ รังสิต
บรัุสกร เม่งเอียด หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
บษุกร มูลศรี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
บษุกร ริมทา่ม่วง ศรียานุสรณ์ จนัทบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บษุกร หมายสุข สิรินธร สุรินทร์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
บษุบง เกสรินทร์ หว้ยยอด ตรัง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
บษุยมาศ อุ่นอมรชยักุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
บรูณ์พิภพ กล่อมเกลา นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาพยาธิกายวิภาค บรูพา
เบญจพร ศิริอนุการวฒันา พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) ขอนแก่น
เบญจพร สุรัตนศิลป สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เบญจมาพร ทศัมี สกลนคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เบญจมาศ อกัษรพิทกัษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เบญจวรรณ วิไลงาม ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
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เบญ็ญทิพย ์แววศรี ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เบญญาภา ชารี กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาทนัตสาธารณสุข สาธารณสุขสิรินธร
เบญญาภา แซ่ตั้ง หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
เบญญาภา ทองสุข อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี ทนัตแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เบญญาภา สิงหาพรม ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบาบดั ขอนแก่น
ปฏิญญา สถิตยว์ฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์ มหาสารคาม
ปฏิพทัธ์ เขียวเนียม ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปฏิพทัธ์ แสสลบั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ปฏิภาณ สิทธิสุรินทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ปฐพล ศรีรัตนพงษ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ปฐมาวดี บญุยะวนัตงั พทัลุง พทัลุง สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปฐวี สุทธิวงศ์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปฐวีกานต ์โพธ์ินวล ปทมุวิไล ปทมุธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ปณชยั ยนืยง นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปณิชา อุทยัหงษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ปณิดา ทองเตม็ สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ปณิดา ปรางแกว้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ปณิดา วโนทยาน พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปณิดา สงัขท์อง พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปณิดา สงัขท์อง พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปณิตตรา เบญ็จะขนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ปณิตา บญุเตม็ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปทนัทิญา สิทธิเสนา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ปทิตตา ทองเตม็ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปนดัดา ชาพนัดุง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ปนดัดา ตลึงจิตร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
ปนดัดา ส่วนบญุ ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ แพทยศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุข พะเยา
ปนดัดา สีดาสมุทร์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ พยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณะสุข
ปพนสรรค ์สมบรูณ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปพิชญา กุลตงัวฒันา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัเลย (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ปพิชญา บญุเจริญ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ปพิชญา ปิยะภาณี เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ปพิชญา พิสชาติ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ปพิชญา สุขสมธรรม สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปภชัญา ทองไซร้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปภสัรา แกว้เกตุ บรูณะร าลึก ตรัง สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปภาวดี ทองสุวรรณ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปภาวรินทร์ เมาะราษี โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม มหาสารคาม
ปรมาภรณ์ แกว้สุจริต สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปรมินทร์ ปวงสุข ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ปรเมศ ไชยขนัธ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัล าภู (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
ปรเมศ พลดงนอก ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปรเมศ ศิริรัตน์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปรรัตร์ จนัทศิลา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง พะเยา
ปรวรรณ ประทมุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ประกายกานต ์แดงน่ิม มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ประกาศิต ทองนาค พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ประณิธาน บญุเข่ือง บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ประภทัรา พุม่สีนิล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ประภสัสร คนกลา้ มุกดาหาร มุกดาหาร พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต บรูพา
ประภสัสร ธญัญานนท์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ประภสัสรา สายโท อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ประภาพร ภู่สิงห์ ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประภาพร สุขมุเมฆ สตรีศรีน่าน น่าน พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ประภาภรณ์ นาถาดทอง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ประวิชญา จนัทรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ประวีรัตน์ มูลพุม่สาย ล าปางกลัยาณี ล าปาง แพทยศาสตร์สาขาวิชาอนามยัชุมชน พะเยา
ประเสริฐศรี คงเก้ือ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ปรัชญา เปล่งเมืองปัก มธัยมจิตจณั สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปรัชญา เปล่งเมืองปัก มธัยมจิตจณั สงขลา พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปรัชญา โสภณสา ทา่บอ่ หนองคาย พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ปรางนภสั คงเนียม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปรานชีวา ศรีสุชาติ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ปรายฟ้า ล้ิมชูวงศ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ปรารถนา ภกัดีสงัข์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ปรารถนา วงษห์อม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ปราลี แซ่ตั้ง ธิดานุเคราะห์ สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปริณดา นาคคลา้ย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บรูพา
ปริณดา นิลพานิช อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
ปริณดา บา่ยเท่ียง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ เภสชัศาสตร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปริณดา ลิขิตอิทธิรักษ์ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปร่ิมประภา ปิยะวงษ์ วาปีปทมุ มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ปริยดา ผอ่งสนาม สมุทรปราการ สมุทรปราการ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ปริยากร ตาลไธสง เลยพิทยาคม เลย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ปริยากร ยติุธรรม ศรีราชา ชลบรีุ ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปริยากร ศิรินิกร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ปริสปา วิจารา มวกเหลก็วิทยา สระบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปริสุทธ์ิ ยงัสงัข์ พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ปรีชญา คงขวญั วรนารีเฉลิม สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปรีญาเนตร รอดมณี เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปรียนนัท ์ศภุาโกมลนนัท์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปรียน์ายกิา ทองศรีจนัทร์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปรียานุช อุดมประสิทธ์ิ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปรียาภรณ์ ดุภะสกุล เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปลายฟ้า องักีรัตน์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปลิดา เหล่ารุ่งเกียรติ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ปวรวรรณ อุณห์ไวทยะ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ปวรวรรณ อุณห์ไวทยะ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ปวรา ไชยสงคราม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และสาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ปวริศ โพธิกุล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ปวริศรา บปุผะโพธ์ิ สตูลวิทยา สตูล พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ปวเรศ ช่างประดบั เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ปวเรศ ศรีปิยะรัตนกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปวนัรัตน์ โนรา ปัว น่าน สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
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ปวิตรา ช่วยชู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวีญธิ์ดา เขียวมา เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ปวีณ์นุช ทองสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ปวีณ์สุตา ทองแกมแกว้ สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปวีณา ศิริภูมิ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปวีร์ ใจชุ่ม เชียงค าวิทยาคม พะเยา สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พะเยา
ปวีร์ ศิธราชู ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปวีร์ ศิธราชู ศรียาภยั ชุมพร เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปัญจพร แกว้มนตรี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอด็ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
ปัญจมน วงษวิ์จิตสุข บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปัญจมา ลน้เหลือ เมืองเชลียง สุโขทยั สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ปัญจมาภรณ์ สว่างปัญญา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ปัญญ ์วิริยานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปัญญดา จิตส ารวย มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปัญญาพร ลาน ้าเท่ียง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ปัญญาภรณ์ นาราษฎร์ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ปัณชดา ศรีทองสุข พะตงประธานคีรีวฒัน์ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ปัณฑช์นิต เพช็รกิจ ธาตุพนม นครพนม สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้มและความปอดภยั มหาสารคาม
ปัณฑารีย ์กิจผสมทรัพย์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ปัณฑารีย ์ยงวิทยากุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปัณฑิตา กานตด์า สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ปัณฑิตา จนัทร์ทิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปัณณธร บญุทา เบญจมราชูทิศจนัทบรีุ จนัทบรีุ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปัณณธร แสงเงิน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอด็ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
ปัณณพร เขม็แกว้ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปัณณพร โยชนะ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ปัณณภสัร์ ธีระวฒันศกัด์ิ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปัณณวชัร์ ศรีวรสุวฒัน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณณวฒัน์ เสนีย์ สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปัณณวิชญ ์โฆสิต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดับึงกาฬ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
ปัณณสิทธ์ิ วรกุลพาณิชย์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ปัณณิกา วฒันรัตน์ พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปัทมเกสร์ กิตติพยคัฆ์ พทัลุง พทัลุง สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั บรูพา
ปัทมพร สิงห์ลอ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ปัทมา จารีรักษ์ พิบลูมงัสาหาร อุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ปาณเฑวี นนทสุต เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปาณิศา กิมทรง ระยองวิทยาคม ระยอง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ปาณิสรา อ่อนส าอางค์ อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปานใจ บญุญประภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปานตะวนั บญุก าเนิด มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ปานตะวนั ศรีวงัพล มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ปานไพลิน พงศศิ์ริวรรณ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ปารณ์นิร์ชา บญุเรือง สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปารมี แกว้ประเสริฐ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปารมี อุ่นพิกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปารยา ชาศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปาราเมศ เชิงหอม อุดรพฒันาการ อุดรธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ปาริฉตัต ์กิตติพรพิบลูย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ปาริฉตัร กาละบตุร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ปาริฉตัร จนัทราชา พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปาริชาต หงษท์อง เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ สาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปาริชาติ พิมพม์หา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปาริชาติ ลาลุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สยาม
ปาริชาติ สมอดง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
ปาริษา ปานแกว้รัศมี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ เภสชัศาสตร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปาลิดา เชยสมบติั เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปาลิดา ศรีสิงห์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปาลิตา ปานทอง ตะโหมด พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปาลิตา ส าลี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปาลินี คงวฒันานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปาลิสา ดอกกะถิน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ปิญชาน์ แกว้ข  า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ป่ินกนก สุขสบาย กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ป่ินพงศ ์โคหนองไฮ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ป่ินพิชญฐ์า ไชยโมง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ป่ินหทยั ปกิรณะ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปิยธิดา ชูเก้ือ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ปิยธิดา ปักกะทานงั วาปีปทมุ มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ปิยธิดา ล้ิมชูพรวิกุล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปิยธิดา ศรีพรหม พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารกองทพับก
ปิยมาภรณ์ บวัแยม้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ปิยวฒัน์ ดวงตา สตรีศรีน่าน น่าน สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
ปิยะฉตัร อาสนะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปิยะธิดา ผลจนัทร์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ปิยะธิดา เหลืองเจริญ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
ปิยะพชัร ดวงตา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปิยะภรณ์ ช่ืนชม ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปิยะวรรณ ภู่เสม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
ปิยะสุดา เสนสุข สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ปิยาพชัร สมัพนัธ์ วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปิยาภรณ์ สุคะตะ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ปิลนัธนา เหิมขนุทด ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทศัน์ ขอนแก่น
ปิลนัธ์ลกัษณ์ สุกกล ่า สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปญุญพฒัน์ มีบวั สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ปญุญิศา ไทรงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปญุญิสา ทองไทย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปณุณวิชญ ์เคนโยธา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปณุพจน์ พรหมเมศ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม รังสิต
ปณุยวจัน์ ณรงคก์ูล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปณุยวจัน์ นีลพธัน์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ปณุยวีร์ แก่นสา บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปณุยวีร์ วิชาหา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัสกลนคร (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
ปณุยาพร จงประเสริฐพร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ปณุยาพร อบอุ่น ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
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ปรุะชยั อุตมะ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม พะเยา
เปนไท ม่ิงขวญั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เป็นสุข ปุ้มแพง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
เปมิกา ชยัเช้ือ นาทวีวิทยาคม สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
เปมิกา นพศิระ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เปมิกา รอดก าพล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เปมิกา สายพงษพ์รรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
เปมิกา อนนัตกิจโสภณ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
เปรมณัช เพชรชยั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
เปรมวดี มัง่ค ัง่ สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบรีุ สระบรีุ สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เทคโนโลยสุีรนารี
เปรมสินี นาคแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เปรมสินี นาคแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เปรมสุดา แกว้ร่องค า มุกดาหาร มุกดาหาร เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต อุบลราชธานี
ผดุงวฒัน์ หลกัเลิศ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พงศกร บญุยนื ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ รังสิต
พงศภ์รณ์ ภารไสว วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พงศภ์คั การวินพฤติ จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พจนีย ์มูลทิพย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
พชรพงศ ์ทองมี สุรวิวฒัน์ นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พชรพล พรตระกูลพิพฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดันครพนม (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
พชรมณ มณีจกัร์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พชรมน อลงกรณ์โชติกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พณิชา บญุสนธิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พณิชา มชัฌิมา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พทญัญู สุรักษา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยมีหานคร
พนมกร วิรุลศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
พนาน่าน ค  าแสน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
พนิตนนัท ์ชยัพิทกัษ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
พนิตนนัท ์มะลิดา ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พนิตนนัท ์เสนาฤทธ์ิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พนิตนาฏ สงัสพัพนัธ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
พนิตพร ค  านึงผล กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
พยติา แสงโชติ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พรกนก สกักะพลางกูร จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พรจิรา สุวิมล อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรชนก กองทอง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
พรชนก การกรณ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
พรชนก ทองอนัตงั สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ อุบลราชธานี
พรชนก แนวดง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พรชนก ภทัรโกศล อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
พรชิตา แจงทอง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พรชิตา เชิดชู ศรียาภยั ชุมพร แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
พรชิตา ศรีโฉม จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พรชิตา สงัขส์วสัด์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
พรทิพย ์รู้ยนืยง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
พรทิวา ตะติ เชียงของวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเชียงราย
พรธิดา ประเวช นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
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พรธีรา ปราณีตพลกรัง ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
พรนชัชา จ๋ิวนอ้ย พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
พรนิภา จนัภกัดี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สตัวแพทยศาสตร์ มหาสารคาม
พรนิภา จนัลาลี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พรบษุรินทร์ พนัธ์ุรอด เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พรปวีณ์ แกว้วงษา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
พรพลงั สุรโชคสิริพร มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พรไพลิน ฉุนหอม พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พรรณพนชั ชาติธรรม สิรินธร สุรินทร์ สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุข เทคโนโลยสุีรนารี
พรรณภทัร ขนุจร วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พรรณภทัร อุดม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พรรณษา แสนพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พรรภษา ปนิูล พิมานพิทยาสรรค์ สตูล เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พรรษมน ตรงเท่ียงธรรม เลยพิทยาคม เลย สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พรรษมน ผดุงกุล สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พรรษา รัตนนีรพนัธ์ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พรสินี วิไลแกว้ กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
พรหมพร พรหมบงัเกิด สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พรหมพร ไสยพร อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
พราว พลูพานิชอุปถมัป์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
พริมา เสริมศิริมงคล มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
พริษฐดนยั รอดตวั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พฤกษ ์วุฒิวรชยัรุ่ง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์-กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พฤกษา พฤกษากร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พฤทธิพร ฤทธิชู พทัลุง พทัลุง ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พลเทพ พุม่พร สิงห์สมุทร ชลบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พลพตั โยธิน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พลอยณภทัร ศรีม่วง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พลอยปภสั สินธุประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยม (ศึกษาศาสตร์) กาฬสินธ์ุ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พลอยพรรณ กิตติภาดากุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พลอยพชัญ ์สุทธาธิวงษ์ อุดมดรุณี สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พลอยไพลิน จนัทา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พลอยไพลิน วินทะสมบติั ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พวงแกว้ นวนทอง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
พศวตั พุม่เงิน เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
พศิตา พรรณศกัด์ิ สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
พสชนนั ทองประเสริฐ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
พสธร วนรัตน์วิจิตร สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พชันิดา นกัฟ้อน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
พชัรกิจ ศรีจนัทร์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พชัรพร กนัเหตุ ประจนัตราษฎร์บ ารุง ปราจีนบรีุ แพทยศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม) พะเยา
พชัรพร จนัศิริ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พชัรพร จารุตนั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พชัรพล เก้ือเม่ง พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พชัรพล ยทุธวงศ์ เทศบาล 5 สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
พชัรพลอย ไชยพนัธ์ุ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พชัรภูมิ ชูนุย้ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ นราธิวาสราชนครินทร์
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พชัรมยั หนูเล่ียม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
พชัรากร จนัเสนี จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พชัราภรณ์ โทศก เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
พชัราภรณ์ ประดบัดาว วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
พชัราภรณ์ หนูขาว สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
พชัราภรณ์ หนูขาว สตรีพทัลุง พทัลุง สาธารณสุข วลยัลกัษณ์
พชัราภา จอยวงษ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มหิดล
พชัราวลยั ศรีวรรณะ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
พชัริดา สาลี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ
พชัริสา เขมวุฒิพงษ์ บรูณะร าลึก ตรัง เภสชัศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหการเภสชั อุบลราชธานี
พชัรีย ์เมธาถิระสวสัด์ิ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พฒัน์ พลูพานิชอุปถมัป์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พฒันชยั ชูมลยัวงษ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
พฒัน์นรี ยอ้ยสร้อยสุด สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม รังสิต
พณัณิตา เผา่ภูรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ เกษมบณัฑิต
พณัณิตา พลูพิพฒันากร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
พณัณิตา พลูพิพฒันากร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา สตัวแพทย์ วลยัลกัษณ์
พณัณิตา ศรีคุย่ สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
พทัธ์ จุฑากรณ์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
พทัธ์ธีรา ชยัศรีเศวตโชติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พทัธนนัท ์จิรมนสัวงศ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พทัธนนัท ์ศรีอกัษร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พนัทิวา สิงคนิภา สิรินธร สุรินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
พนัธ์สวลี หวาง สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พนัธ์ุศิริ จูวฒันส าราญ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม ทนัตแพทยศาสตร์สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พสักร ตามนามธรรม สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พสักร ทวีอภิรดีเสถียร สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสิต
พสักร โพธานนัท์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พาขวญั พิมพเ์มือง นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พาสกร เก็บนิล จ่านกร้อง พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
พิจิตรเลขา ฟุ้งเฟ่ือง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พิชชา กสัยากร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พิชชา อธิปัตยกุล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พิชชาพรรณ จนัทรา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
พิชชาภา ขอนศกัด์ิ สิรินธร สุรินทร์ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาพยาธิกายวิภาค บรูพา
พิชชาภา แดงช่วง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
พิชชาภา แดงช่วง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
พิชชาภา อินธิบาล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
พิชญ ์การะเกตุ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
พิชญช์าพร ซึมทราบ ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
พิชญฌ์า พิมพจุ์ฬา ปากช่อง นครราชสีมา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
พิชญธิดา ชายู วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สวนดุสิต
พิชญธิดา โมรา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล นวมินทราธิราช
พิชญธิดา สุขานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
พิชญภ์รณ์ ศรีสุภา มุกดาหาร มุกดาหาร พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พิชญสิ์นี กลีบรัง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พิชญสิ์นี สงชู จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
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พิชญา เระเบน็หมุด หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิชญา เสียงหาญ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พิชญาณัฐ สุขมี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิชญาณี ห่อจนัทร์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิชญาพร ดีไทย พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เทคนิคการแพทย์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พิชญาภคั กนัแกว้ สตรีศรีน่าน น่าน เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
พิชญาภา ค  าดีบญุ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัหนองคาย (Inclusive-MD09) ขอนแก่น
พิชญาภา ชูรักษ์ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิชญาภา ชูรักษ์ พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิชญาภา ธีระวร มอ.วิทยานุสรณ์สงขลา สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิชญาภา บญุเหมาะ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
พิชญาภา พรหมปลดั พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิชญุตม ์สายเช้ือ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พิชยนนัท ์ใจกลา้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
พิชามญชุ ์ชิณวงศ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิชามญชุ ์ด าสิโก สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิชามญชุ ์ด าสิโก สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาเภสชัศาตร์ วลยัลกัษณ์
พิเชษฐ แดงนา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
พิณพิลาส ชชัวาลย์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
พิทกัษพ์ล กล่อมพล จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พินทสุร พนัธ์ุชาติ ราชินี กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิพฒัน์ บญุธรักษา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์-กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิม แยม้รับบญุ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ แพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
พิมทอง นนทนาคร สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
พิมฝัน รัตนเวียงพรหม สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
พิมพ ์โพธ์ิร่มช่ืน สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ รังสิต
พิมพกานต ์แหวนเพช็ร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิมพช์นก หม่ืนตาบตุร บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิมพช์นก อุ่นสุนทรพิทกัษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
พิมพนิ์ภา ตาแสนแกว้ นครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พิมพพิ์นี พิมพห์นู ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
พิมพพิ์ศา หอมดอก นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
พิมพแ์พรวา ทิพนงค์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
พิมพม์าดา ชุมภูแสง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิมพม์าดา ชุมภูแสง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิมพม์าดา อนุศกัด์ิชยักุล บรูณะร าลึก ตรัง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
พิมพร์พี สมสวย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิมพล์ดา พงษสุ์ภาธนานนท์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
พิมพล์ดา พงษสุ์ภาธนานนท์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ทนัตแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิมพล์ภสั จนัทร์พิทกัษ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุข บรูพา
พิมพล์ภสั รักนุย้ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
พิมพว์รีย ์อิศรา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
พิมพว์ลี วนัช่วย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิมพสุ์ภา พทุธรอด สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
พิมพาพร ชนะผล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
พิมพิกา ตั้งศิริวฒันวงศ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พิมพิศา กฤษณะสุวรรณ์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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พิมลพรรณ คงนคร บรูณะร าลึก ตรัง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
พิมลพรรณ ศรีสามารถ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ รังสิต
พิมลภา เทียมเลิศ เชียงค าวิทยาคม พะเยา พยาบาลศาสตร์ พายพั
พิยดา พฤกษากิจเจริญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิรดา เจริญรัตน์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
พิศิษฐ ์ปลูกปัญญา มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
พิสิฐ ชาญสุนทร มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิสิษฐ ์สุวรรณศรี พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พิสิษฐ ์แสนจนัทร์ สาธิตพิบลูบ าเพญ็ มหาวิทยาลยับรูพา ชลบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ มหิดล
พิสิษฐส์รรค ์ไพรจนัทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาสารคาม
พิสุทธ์ิทิวา พรหมเมตจิต พระหฤทยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
พีรญา ชิดโคกกรวด สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
พีรญา ธนสารโฆษิต สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พีรดา กิตติพงศไ์พศาล มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พีรพฒัน์ บตุรทา อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
พีรพฒัน์ มงคลหมู่ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรภทัร ฉ ่าผิว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พีรภทัร ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พีรวสั เปรมปรัชชา สภาราชินี ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พีรวิชญ ์สุนทรชูเกียรติ ฟากกวา๊นวิทยาคม พะเยา สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
พีระพฒัน์ นุมขนุทด ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พฒุฐิตา โสตถิฤทธ์ิ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
พฒิุชยั ด ารงคช์ยั ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พฒิุเมธ ศรีชลไพศาล มารีวิทย ์พทัยา ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พทุธภทัร รัตนพิสุทธ์พนัธ์ุ วชิราวุธวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ มหิดล
พทุธิตา ช่ืนบาน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
พทุธ์ินนัธ์ กรรัศมีโชติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
เพชรฎา จรัสสิทธิกูล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
เพชรภสัสร อาจศรี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
เพชรรัตน์ ศรีกอง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช
เพชรลดา ใจภกัดี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
เพชรลดา รัตนสมบติั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เพญ็พิชชา พฤกษาชีพ พิมายวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
แพรแกว้ แกว้ช่วย สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
แพรใจ วุฒิธรรมธร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม พะเยา
แพรวชมพ ูตนัวฒันะ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
แพรวพรรณ นครขวาง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
แพรวรุ่ง ช่วยชม เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
แพรวา จิตสกุลชยัเดช ธิดานุเคราะห์ สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
แพรวา ทยาวิทิต ศรียาภยั ชุมพร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ไพทยา สืบสิงห์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ไพศิษฐ ์กา้งตั้น ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฟาดิล มะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ฟาตีมาฮ สะบดิูง สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี แพทยศาสตร์ นราธิวาสราชนครินทร์
ฟารากิฟ เจะสะต า เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ฟารีดา ไพรพฤกษ์ พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฟารีดา ศิลาเลข นารีวิทยา ราชบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารกองทพับก
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ฟารีดา สะแลแม เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ฟ้าใส หาญชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัสกลนคร (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
เฟาวสั ฤทธ์ิหมุน มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภคมน ล่ิมระนางกูร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ มหิดล
ภควรรณ พยคัฆนนัท์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ มหิดล
ภณิดณ์ัทช ์อินทร์จนัทร์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ภณิดา สนัติชยัรัตน์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม มหาสารคาม
ภทรพรรณ เกษมราษฎร์ วาปีปทมุ มหาสารคาม เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต มหาสารคาม
ภนิดา การะเกตุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภนิตา บรุุษพฒัน์ ราชินี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภภสัสร รักกิจการ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ มหิดล
ภรณ์ธรรมรินทร์ สุขช่ืน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี แพทยศาสตร์ สยาม
ภรัณย ูจนัทร์ทิพย์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ภวพล ศภุพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภวิดา จ  ารูญวรเกียรติ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ภกัดิพร สุวรรณศรี เทศบาลวดัสระทอง ร้อยเอด็ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภคัจิรา บศุราวงศ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ภคัจิรา วงศอ์กัษร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ภคัจิรา ใหญ่ยิง่ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ภคัญดา โล่ห์ค  า กาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภคัพล เกรียรัมย์ ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ พยาบาลศาสตร์ ราชมงคลธญับรีุ
ภณัฑิญา เผา่หอม มุกดาหาร มุกดาหาร สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
ภณัฑิลา บวัผนั บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยมีหานคร
ภทัทิยา วงศภ์ทัรวรกุล ตราษตระการคุณ ตราด สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภทัรกุล ทลูประโคน ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ภทัรจาริน เหลืองประสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรดา แกว้อ่อน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ภทัรดา ประพฤทธิพงษ์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภทัรนนัท ์พิบลูย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรปนนัท ์เสถียรทิพย์ นนทบรีุพิทยาคม นนทบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยมีหานคร
ภทัรพงศ ์จริยะเลอพงษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภทัรพงศ ์จริยะเลอพงษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยช์นบท วลยัลกัษณ์
ภทัรพร เดชพรหม กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภทัรพร แสงบรรณทึก มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภทัรพร แสงบรรณทึก มหาวชิราวุธ สงขลา สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภทัรพล สกัลอ เชียงค าวิทยาคม พะเยา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภทัรพล สกัลอ เชียงค าวิทยาคม พะเยา เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภทัรภณ ตั้งศิริมงคล สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัรภร ชนะสุนทร วดัป่าประดู่ ระยอง เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ภทัรภร ชยัสวสัด์ิ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภทัรภร ชยัสวสัด์ิ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภทัรภร ลูกอินทร์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ บรูพา
ภทัรภรณ์ ถึงแสง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภทัรมน ตั้งพลูเจริญ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ภทัรมน เหลืองสกุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรวดี กลดักลีด ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ภทัรวรรณ แวงวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
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ภทัรวรรธน์ จงเจริญธนกิจ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศรสาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ บรูพา
ภทัรวิชญ ์ฉตัรตระกูลไพศาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ภทัรวิทร์ ชลบตุร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ รังสิต
ภทัรวิทร์ ชลบตุร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ภทัรศยา ทิวากรศศิธร จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภทัรานิษฐ ์ปานถาวร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภทัราพร ขนัแกว้ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ภทัราพร จนัทร์จ านงค์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ภทัราพร พรมเกตุ เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ร้อยเอด็ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภทัราพร พลเยีย่ม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลเภสชักรรม และเภสชักรรมอุตสาหการ อุบลราชธานี
ภทัราพร ไพศาลพนัธ์ุ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภทัรารดี คุม้วงคไ์ชย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัริกา เมืองนิล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภทัริน ดีสม บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ภทัรีญา สุขเสริม ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ภทัรียา ล่าจ าศีล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภสันนัท ์จนัทร์เถร จิตพิมล เพชรบรูณ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ภสัมน อิทธิธนากร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ภสัรดา ศรีเอ่ียม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภสัวลัย ์ทองเทพ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ภากร หาญพินิจศกัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภาณุเกียรติ หมายมุง่ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภาณุพงศ ์โสภณวฒันกิจ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภาณุพรรธน์ พิชิตพงษไ์ชย ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภานุวฒัน์ ยางทอง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภาพตะวนั สิริวาสโนทยั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ภารตี สุหรรษา เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภาวดี ภูนฤมิต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภาวดี ภูนฤมิต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภาวิณี ภู่พนัธ์ุทองค า บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภาวิดา คงแขม ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาวิดา วงศก์งัแห เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ภาวินนัทน์ รัตน์ธาวลัย์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภาวินี จ๋ิววดั อุดมดรุณี สุโขทยั พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ภาวินี เพญ็ศิริ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภาสกร รวมธรรม สว่างแดนดิน สกลนคร แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ภาส์เดช ดีศิริ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภาสินี รักพานิชมณี นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภาสินี วกกุม ควนเนียงวิทยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ภาสินี ศรนารายณ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ภิญญาพชัญ ์ไชยนิวตัรโภคิน อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภิมขวญั สุขผล บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภีมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ภีรยา เทียนศรี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ภูชิษา จิรากรไกรแสง เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภูตะวนั รักไทร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และสาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ภูตะวนั รักไทร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช สาธารณสุขศาสตร์ วลยัลกัษณ์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ภูธนบดี วจันศิริเสถียร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภูเนตร พิทกัษอ์  านวย มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูเบศ เครือเพชร จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภูฟ้า ประสงคศิ์ลป์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภูมิฐาน สวสัดี ลาซาล กรุงเทพมหานคร โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหิดล
ภูมินนัท ์ประยรูกมลวฒัน์ ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
ภูมิพฒัน์ ช่อจ าปี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูมิพฒัน์ ภูอาราม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภูมิภทัร คิว้วงศง์าม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภูมิวชัร์ หนูคงนุย้ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ภูริชญา เฉ่ือยฉ ่า ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั บรูพา
ภูริชญา ดิเรกศิลป์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ภูริณัฐ เจนร่วมจิต เลยพิทยาคม เลย แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภูริตา รามญัวงษ์ สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ภูรินท ์รุ่งวิชานิวฒัน์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภูริพล เหลียวตระกูล สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ภูริพฒัน์ ศรีชยั เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ภูริภทัร เตชะลาภา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ภูริศพล สรรศรี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภูรีพฒัน์ นาคนาคา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหการ อุบลราชธานี
ภูวกร เจริญวณิชชากร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ภูวดล เป็งมา สตรีศรีน่าน น่าน สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ภูวิชญ ์ศรีทวี แสงทองวิทยา สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ภูษิต ทมุแถว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
ภูษิตา ช่วยชูฤทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ภูสิทธิ คงยนื เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภูสิน อินทพิชยั มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
โภคิน รุ่งพิมาย ปากช่อง นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
มฆวนั สาละ มารียอ์นุสรณ์ บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
มงคล สิริพงศพ์นัธ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
มณฑลี นพคุณ บรูณะร าลึก ตรัง ทนัตแพทยศาสตร์ รังสิต
มณิสร สวสัดิชยั เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
มทินา อศัวเมธาพนัธ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
มนทิกาญจน์ เอกพนัธ์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
มนญัชยา ดงปาลี เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
มนญัชา แสงสมนึก จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
มนสัชนก จิตมนสั สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
มนสันนัท ์ปัญญาสุ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มโนมยั ทวีรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
มภสวรรณ ล่ิววิริยกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
มรุเชษฐ ์มหาสุวีระชยั สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
มลิวลัย ์ศรีสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
มะลิวรรณ สีลอด สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์
มชัฌิมาพร ชาตกิตติคุณวงศ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ สยาม
มญัชุสา ชยัฤทธ์ิ สตรีพทัลุง พทัลุง สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
มลัลิกา พลูภิรมย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
มลัลิกา พลูภิรมย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
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มากอ้ง ตั้งเกษมุกดา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
มานา เลิศล ายอง สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ เซนตห์ลุยส์
มาริยา โดยสมาน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
มารีน ส าแดงสาร สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
มาลยั ไวที มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
มิเชลล ์สุรียพ์ร อพัเฟลเบาม์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
มินยา ขนุราช หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
มิลาน คมไธสง บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
มีสบะห์ นิมะ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
มุทิตา มัน่ทรงธรรม ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
มูฮุ่ย เตย์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เมธาพร ธรรมรัตน์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เมธาพร สุขฑีฆะ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณะสุข
เมธาพร อมัพวา มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
เมธาวดี บวัหลวง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
เมธาวี สกุลรักษ์ สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลเภสชักรรม อุบลราชธานี
เมธาสิทธ์ิ พระราช เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ยงยทุธ หนูแทน่ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ยชญ ์ฟจิูวารา เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ยลดา ทพัไทย สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ยศชน เสนาสุ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ยศธร ประวนัเณย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบรีุ
ยศพล พฒันคุณางกูร จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ยศพทัธ์ ยิง่ยนืยง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ยศวริศ ส าเร็จ แสงทองวิทยา สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ยศิลป์ธร แป้นไทย สภาราชินี ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
ยาซมี มาหามะ นราธิวาส นราธิวาส ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ยทุธพิชยั สมีงาม ศรีสงครามวิทยา เลย แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทศัน์ ขอนแก่น
ยวุดี ชมสมบรูณ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ยวุธิดากร ศิริวาลย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี ทนัตสาธารณสุขสาขาวิชาทนัตสาธารณสุข วิทยาลยัสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
ยวุลกัษ ์เกตุหนู สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ยวุลกัษ ์เกตุหนู สตรีพทัลุง พทัลุง สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ยถิูกา เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา หอวงั กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เยาวลกัษณ์ เพช็รดี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
โยษิตา นนัทพรนิรชา นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
รชฏ เกตุมณี สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบรีุ พยาบาลศาสตร์ สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รชฏนนัท ์สุขกลบั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
รชต ทรงปัญญาวุฒิ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
รชต มคัคภาวี ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รชตพรรณ จนัทร์สุวรรณ สิรินธร สุรินทร์ สตัวแพทยศาสตร์ มหาสารคาม
รชตวรรณ ทินบตุร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดับึงกาฬ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
รณัสถช์ยั นอ้ยทอง มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
รดามณี พบับ านาญ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
รพีพรรณ จุทะนนัท์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ พยาบาลศาสตร์ ราชภฏัร้อยเอด็
รพีพฒัน์ พทุธพงษศิ์ริพร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
รมิตา มาติดต่อ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยับรมราชชนนี
รมิตา สิงห์โต อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี แพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
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รวยดา ฮะยเีจะเลาะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
รวิชญ ์จุรีมาศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดันครพนม (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
รวินทนิ์ภา ด ารงบรูณะกุลชยั พิมายวิทยา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม บรูพา
รวิปรียา สุขโน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
รวิพร เกษเกสร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
รวิภา สอนหอม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
รวิสรา ปรียากร อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
รสกร พลูสวสัด์ิ เอนทรานซใ์หม่ กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
รสสุคนธ์ สุนทรประทมุ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
รักษภู์มิ ทองช่ืนตระกูล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
รังชนะ อุดรรุ่งเรือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
รังสิมา สีมาวงษ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
รัชชานนท ์ตากูล ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เภสชัศาสตร์ บรูพา
รัชชานนท ์อินตะ๊ศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา พะเยา เภสชัศาสตร์ พายพั
รัชฎาภรณ์ แกว้ทวี จุฬาภรณราชวิทยาลยัตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
รัชดา นุ่นใฝ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
รัชนาท ดีประหลาด พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
รัชนีกรณ์ ปดุเหียง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสิต
รัชนีวรรณ ไกรธรรม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
รัชนีวรรณ เหลือประสงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
รัชพล อยูอ่ิ่ม อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
รัฐนนัท ์ด่านจิระมนตรี สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
รัฐนนัท ์อนนัตพรรค ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รัฐภณ อินตะ๊นา สรรพวิทยาคม ตาก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
รัฐวิทย ์สุทธิพิธาวชัร์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
รัตติกาล ผิวมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
รัตติกาล รัตนทิพย์ ศรีสงครามวิทยา เลย ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
รัตติกุล กูกี้รติกุล วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
รัตตินนัท ์ฤทธิพิชยัวฒัน์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัล าภู (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
รัตติวลัย ์สุวรรณรังษี วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
รัตนกร ศิริวงศ์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัตนตรัย ไชยเมือง อาเวมารีอา อุบลราชธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
รัตนากร บตุรเล่ียม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
รัตนาภรณ์ ตรงดี โคกส าโรงวิทยา ลพบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
รัมฐภ์าฑ ์ภู่เพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
รัศม์ิริษา พลูผล จิตรลดา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
รัสรินทร์ ปึงสุขสมบรูณ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม การแพทยแ์ผนจีน หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รามาวดี คงนุ่น เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ริชาร์ด สวีทแลนด์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
รินรดา จูงสาย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รินรดา ไชยวาณิชย์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
รินรดา องัวราวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดักาฬสินธ์ุ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
รินลดา แดงแสละ วรนารีเฉลิม สงขลา แพทยศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พะเยา
รุ่งทิพยภ์รัตน์ ช่ืนชวน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
รุ่งทิวา พงษลุ์น นารีนุกูล อุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
รุ่งไพลิน ภกัดีสาร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม รังสิต
รุ่งรัตนา จุลอกัษร นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

รุจิพชัญ ์ควรปรียาวฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
รุจิภาส แกว้วงศ์ ดรุโณทยั ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
รุจิภาส แกว้วงศ์ ดรุโณทยั ตรัง เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
รุสลนั รอเหะ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
รูไวดา เจ๊ะสะแม สตรีอิสลามวิทยาลูลนิธิ ยะลา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เรขา เสียงดงั สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
เรณุณัญช ์นนัทพฤกษา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
เรืองฤทธา เลก็แคลว้ภยั มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
เรืองวิทย ์บญุยนื สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
โรนิชา ยกให้ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ลดาพร คุม้เมือง วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
ลดาวลัย ์ภู่พนัธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ลภสัรดา เนียมเกล้ียง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชั มหาสารคาม
ลลิตภทัร สุทธิพิพฒัน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
ลลิตา ซาบตุร นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
ละอองทิพย ์อุปนนัท์ จกัรค  าคณาทร ล าพนู สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ลกัษมี แกว้ชะโน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
ลกัษิกา ชูลีรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ลกัษิกา บญุวิทยา เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ลกัษิกา ลอยชูศกัด์ิ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ลิปิการ์ อุทาโย สิงห์สมุทร ชลบรีุ แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
ไลลาห์ มรรคาเขต กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
วงศธร การงานดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
วชิรดา ทางาม ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
วชิรัตน์ ชยับญุมา เซนตย์อแซฟสกลนคร สกลนคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ อุบลราชธานี
วทญัญา สุขเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
วทนัยา ตั้งเจริญบ ารุงสุข พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
วนชัพร ล าพรหมแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
วนชัพร ศรีเมือง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดับึงกาฬ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
วนทัปรียา หงษค์ง เลยพิทยาคม เลย แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
วนสันนัท ์โชติประไพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
วรกมล ชนสิริไกรศรี วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
วรเกษ ใจสอาด ตากพิทยาคม ตาก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วรดา ทรงเดชาไกรวุฒิ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
วรดา หสัรินทร์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
วรดา หสัรินทร์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
วรนุช ทบัอาษา มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ รังสิต
วรพล สุดลาภา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรมน แซ่อ้ึง พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วรมน สุขนิรันดร์จารุ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วรมล หอมอบ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
วรรณกานต ์สดรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหาสารคาม
วรรณกานต ์สาระบวั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
วรรณฉตัร สายธารทอง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก:เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
วรรณชนก ทองยนิดี พิมายวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
วรรณรดา ลายไม้ สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
วรรณรดา สงนุย้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั,สาธารรสุขชมชน) วลยัลกัษณ์
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วรรณรักษ ์สุขพฒันศรีกุล ภูเก็ตไทยหวั อาเซียนวิทยา ภูเก็ต เทคนิคการแพทย์ รังสิต
วรรณวิสา อายสุุข ธิดานุเคราะห์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
วรรณษา วงศณ์ะลา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
วรรณษา วงศสิ์ริเศรษฐ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
วรรณิดา แก่นจนัทร์ สตรีศรีน่าน น่าน สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
วรรณิษา พรหมทตัโต นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
วรรณิสา รักทอง สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
วรรธ์ธนา แซ่ล่ิว เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
วรลกัษณ์ คงแนวดี ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วรวลญัช ์ไชยบณัฑิต พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรวิช ชาญพิทยานุกูลกิจ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เทคนิคการแพทย์ รังสิต
วรวิช ศรีบรูะไชย สองภาษา ระยอง แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
วรวุฒิ หรเสริฐ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
วรศิลป์ วงศเ์สถียร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
วรัญชลี ฉิมเพชร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
วรัญชิต ชมช่ืน อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
วรัญญา บญุสตัย์ ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ราชภฏัร้อยเอด็
วรัท เกษตรสินธ์ุ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
วรัมพร ชุมสวสัด์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วรากร เจริญสนองกุล บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหาสารคาม
วรากร บา่ยคลอ้ย สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วรางคณา กระตุดเงิน พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพ พะเยา
วราภรณ์ ตน้สวรรค์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ
วราภรณ์ เพ่ิมพลู อุดมดรุณี สุโขทยั สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
วราภรณ์ ศรีงาม เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
วราภรณ์ อินธิโช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วรารัตน์ ชาญกิจวรากุล เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ รังสิต
วรารินทร์ ฤทธิมา มธัยมวดัควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
วราลี โตจีน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วราลี ทานานนท์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
วริญญา หลา้สา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี พยาบาลศาสตร์ เวสเทิร์น
วรินทร บญุญานุกูล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรินทร ยะสง่า กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วรินทร วงคค์ม จกัรค าคณาทร ล าพนู พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
วรินทร สุชาติ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
วรินธร แกว้เทศ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
วรินธร จนัทร์วิวฒัน์กุล มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
วริยา อินทรสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
วริศรา คูหาจิต เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
วริศรา จรัสพงศต์ระกูล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
วริศรา ตั้งกิจวรกุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
วริศรา ยามะณี บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
วริศรา เริงสมุทร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต พยาบาลศาสตร์ สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วริศรา วงษน์อ้ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
วริศรา ศิลปเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริศรา สมศรี บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
วริศรา สุทศันทรวง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
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วริศราพร ธรณี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
วริษฐา ลีลาปัญญาชน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วริษา สุวรรณสุนทร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วฤนดา สมโคตร สารคามพิทยาคม มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
วศิณี เพง็พิศ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั,สาธารรสุขชมชน) วลยัลกัษณ์
วศินี ทองนอก สตูลวิทยา สตูล ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วศินี แพง่อุทยั สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม รังสิต
วสุพล นามโคตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
วชัรพล โวหาร นางรอง บรีุรัมย์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
วชัราภรณ์ ศรีเรืองรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
วชัรีญา ปัญญาสมบติั คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วนัชยั แกว้ใหม่ นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
วนัปิยะ ฝากดี พิบลูมงัสาหาร อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ อุบลราชธานี
วนัอฟัฎอล รักมิตร บสุตานุดีน สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
วศัพล วงศวิ์กรม เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วานิน่า ม่าหมูด พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
วานิษา แซ่ด่าน สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
วารีรัตน์ ทองขนุด า เทศบาลจุ่งฮัว่ อ.กนัตงั สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์บณัฑิต นานาชาติ วลยัลกัษณ์
วารีรัตน์ รัตนบรีุ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
วาสนา ชมภูมี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
วาสนา ชูชุม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
วิชญะ โชติรสนิรมิต เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิชญาดา ทองจารุแข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
วิชญานนัท ์จกัราธร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิชญาพร แซ่ตงั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
วิชนาถ ประทกัษากุล จุ๋งฮวัโซะเซียว ตรัง การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
วิชราภรณ์ สุตศิริ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิชุดา นฤมิตร บวัขาว กาฬสินธ์ุ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
วิทยา โอซากิ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิธญัญา นุ่นนุย้ มธัยมจิตจณั สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
วิธญัญา นุ่นนุย้ มธัยมจิตจณั สงขลา สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
วิน พฒิุองักุล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
วิพิชชญาณ์ อริยชาติเมธี มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
วิภากร บญุเรือง ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ สุโขทยั เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
วิภาดา กนกยรุาพนัธ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
วิภาดา จนัทสอน นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
วิภาดา ใจบญุ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
วิภาดา โมราสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหิดล
วิภาพร ช่องสมบติั บรูณะร าลึก ตรัง การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
วิภาพร ปานเกิด เลิงนกทา ยโสธร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
วิภาวานี ทาติด อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พะเยา
วิภาวี เพชรไทย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
วิภาวี ศรีหามี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
วิภาษณีย ์โตสุโขวงศ์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม พายพั
วิภาสรย ์บวัพธุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
วิมลณัฐ ค  าฟู ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร พยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณะสุข
วิระยา โพธ์ิใต้ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี (CPIRD-MD05) ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

วิรัลพชัร คงสุวรรณ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
วิลาสินี กณัหา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
วิลาสินี บวัไขย มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิไลลกัษณ์ เสนแกว้ สุไหงโกลก นราธิวาส ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วิศรุตา แกว้หวัไทร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
วิศลัยศ์ยา หนูทวี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
วิษณุพงศ ์ส าเภา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วิสสุตรา ศรีสอาด สายปัญญารังสิต ปทมุธานี สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการเเพทย์ บรูพา
วิสสุตา อินทรางกูร บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วีกิจ ใจเถิง สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วีรดา นาคา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
วีรพงษ ์โรจน์พฒันกุล มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
วีรภทัร เวชพนัธ์ุ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
วีรวรรณ เคา้แคน มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ นวมินทราธิราช
วีรวุฒิ ติจะสอน พิริยาลยั แพร่ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
วุฒิชยั คงเอียง เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วุฒิชยั ทาป้อ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วุฒิชยั เรืองวิไลกฤตย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
วุฒิพงศ ์ชิตชลธาร พทัลุง พทัลุง สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เวชพิสิฐ ศรีสวการย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศตกมล อ่อนเกล้ียง พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศตนนัท ์อุ่นเสียม สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ศยามล ชมเทศ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศรัณย ์ฤดีรัชต์ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ศรัณย ์วรรณพงษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศรัณยพงศ ์มณีปกรณ์ธาดา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบาบดั ขอนแก่น
ศรัณยา เผือกผิววงษ์ สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
ศรัณยา ใหเ้จริญสุข เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ศรินทิพย ์ทวีตัง๊ตระกูล สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ศรีสุดา อุปถมัภ์ สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศรุชา เมธากุลพฒิุ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ศรุตา ดาวเรือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศรุตา ปัญญาสิม เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ พยาบาลศาสตร์ รังสิต
ศลิษา เจียง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
ศวรรยา บานจ่าย มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ศศธร ชุณหสวสัดิกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศศิกานต ์กลางบน พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศศิกานต ์คงแท้ วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ศศิกานต ์คล่องแคล่ว มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัมุกดาหาร (Inclusive-MD07) ขอนแก่น
ศศิกานต ์พรมสิทธ์ิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ศศิกานต ์ระวิสิทธ์ิ มุกดาหาร มุกดาหาร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ศศิกานต ์วงศอิ์นทร์อยู่ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เภสชัศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง พะเยา
ศศิกานต ์ศรีส่อง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ศศิชา ไตรสุวรรณ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
ศศิณัฏฐ ์วงศท์า่เรือ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศศิณา ยโีกบ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ศศิตา ยโีกบ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
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ศศิธร ค  าเลิศ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ศศิธร พรมรัต โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศศิธร ภูค  า ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ศศิธร มาลาศรี ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
ศศิธร มาลาศรี ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ศศิธร วงคสุ์วรรณ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ศศิธร วงคสุ์วรรณ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ศศินา ก ามนัตะคุณ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ เทคนิคการแพทย์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศศิประภา อินณรงค์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ศศิพร ศิริวรวงศเ์จริญ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศศิพิมพ ์พลนา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ศศิพิมพนิ์ภา จนัทรสูต ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศศิภา กรองกาญจนสิริ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ศศิรัตน์ สุวรรณพงศ์ วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศศิวิมล กองแกว้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศกัดิธชั วงศสุ์นพรัตน์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ศกัดิธชั สิงห์เสนา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศกัรินทร์ ภูผาดศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ศนัสนีย ์ไถบ้า้นกวย พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ศาธิตา บตุรสุด สุรวิทยาคาร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศิกวชั รัตนะ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศิรดา กิมาวหา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ศิรดา ชินสอน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ อุบลราชธานี
ศิรดา ตัน๋เจริญ ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศิรดา พงศส์มยั ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ศิรดา สองเมือง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ศิรประภา ตั้งอยูด่  ารงกุล สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ สยาม
ศิรประภา โพธ์ิใต้ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศิรประภา โพธ์ิใต้ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศิรประภา อรอินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ศิรพิชญา จินตโรจน์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรภสัสร พบับ านาญ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ศิรภสัสร เอ่ียมศรี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ศิรวิชญ ์บรูณารมย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
ศิรศกัด์ิ สายสิงห์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศิริกลัยา วิสุทธิวฒัน์ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรีุ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
ศิรินทร์รัตน์ สุสมบรูณ์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ศิริบรูณ์ บญุวิสูตร พทัลุง พทัลุง การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ศิริพงศ ์เคอาร์ มธัยมจิตจณั สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิริพร จนัทรโชติ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศิริพร จนัทรโชติ พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศิริพร แสงแกว้ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
ศิริพกัตร์ โตใหญ่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ศิริภาภรณ์ โชติวากุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาธารณสุขศาสตร์ กรุงเทพธนบรีุ
ศิริภูมิ ศิริเจริญ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิริลกัษณ์ แสงพรม ภูเรือวิทยา เลย สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ศิริวรรณ ธาราภูมิ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
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ศิริวรรณ พลสุวรรณ วาปีปทมุ มหาสารคาม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศิริวรรณ รักษช์น นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ศิริวิภา บญุแข สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ศิริอร เอ้ือจริยกุล ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศิโรรัตน์ ศรีนา สภาราชินี ตรัง เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ศิลปชยั ธนะสูตร มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศิวกร บวัขาว ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ศิวณัฐ ชัง่สิริพร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศิวโรฒ สุคนธาภิรมย ์ณ พทัลุง แสงทองวิทยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ศิวชั จินดาหิรัณย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศิวชั โชคสุชาติ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิวาพร นพคุณ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ศิวารยา แสนบณัฑิต อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พะเยา
ศจิุกา คงราช ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ศจิุนธร ชุมดี บรูณะร าลึก ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศทุธาภรณ์ ศรีอ่อนแสง ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัหนองคาย (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
ศทุธินี ดว้งศาลา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศภุกร กงัวานกิจตระกูล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศภุกร ช่วยแกว้ มธัยมสิริวณัวรี 2 สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศภุกร ชงัปล้ืม ดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ศภุกร ราษฎร์ดุษดี คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี การแพทยแ์ผนตะวนัออกสาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน รังสิต
ศภุกฤษฎ์ิ ไชยชมภู พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศภุกานต ์พยฆัษา สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ศภุเกศ ทรัพยป์ระชา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศภุณัฐ ธีระสุนทรวงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศภุณัฐ หลกัทอง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์-กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศภุดี แดงคงรอด สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ นราธิวาสราชนครินทร์
ศภุนิดา ธนสมบติั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศภุนิมิตร แกว้วงษา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ศภุรดา แกว้น ้าอ่าง เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศภุรินทร์ บวัลอย วาปีปทมุ มหาสารคาม แพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาสารคาม
ศภุวิชญ ์จนัทร์ป้อง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ศภุวิชญ ์ประกิจวรพงษ์ มธัยมตากสินระยอง ระยอง สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศภุวิชญ ์สตันาโค ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์สาขาวิชาปฏิบตัการฉุกเฉินการแพทย์ มหาสารคาม
ศภุวิชญ ์สุรพรไพบลูย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศภุาพิชญ ์จ ารูญประดิษฐก์ุล มุกดาหาร มุกดาหาร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศภุาพิชญ ์ใจจนัทร์ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน พยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ศภุาพิชญ ์ณ นคร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศภุาพิชญ ์บวัทอง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ศภุาพิชญ ์บญุมาก หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ศภุาพิชญ ์มัน่เมือง ตากพิทยาคม ตาก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศภุาพิชญ ์สายงาม เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
ศภุาวรรณ เช้ือเยน็ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
ศภิุสรา แกว้บตุตา สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
ศภิุสรา โฉดโคกสูง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ศภิุสรา ตรงต่อการ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ศภิุสรา ทองทุ่ม พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
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ศภิุสรา ทองทุ่ม พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศภิุสรา ปานรุ่ง ธิดานุเคราะห์ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ศภิุสรา ยะวร สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศภิุสรา โสภณารักษ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศรัุตนา แดนนาสาร อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สกลวรรณ นาสมใจ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สไบทิพย ์ตั้งกิจเชาวลิต หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
สไบทิพย ์รัตนแกว้ ปัญญาวิทย์ ตรัง พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
สมรรถชยั จิโนการ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
สมฤดี ศรีสะอาด สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
สมฤทยั แสนลือชา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
สมิตา พิพิธภราดร พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์บณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
สมิตานนั ตาเดอิน จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
สรจกัร ตั้งศรานิเชฐ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
สรภทัร มีสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สรรพวรรธน์ พานิช พณิชยการหาดใหญ่ สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อานามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั,สาธารรสุขชมชน) วลยัลกัษณ์
สรวิชญ ์จารุอารยนนัท์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
สรวิชญ ์โชติธรรม มารียวิ์ทยา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สรัลรัตน์ อ้ึงวฒันานนท์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
สราริน มูลสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สราวุฑ ราชเมืองฝาง เทศบาล1(เอง็เสียงสามคัคี) สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
สราวุฒิ นิลสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
สรุตา สุดภกัดี สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
สโรชา ชยัฤทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
สลิตา ถูกจิตต์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
สลิล สิงหพนัธ์ุ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
สลิลรัตน์ กิตติวีรวงศ์ สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สหชาติ คงนคร ปัญญาวิทย์ ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
สจัจพร ชมภูม่ิง พิริยาลยั แพร่ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
สณัฑ ์แจง้วงั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดับึงกาฬ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
สณัห์พิชญ ์ภูจอมจิต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สตัยาวรรณ ขวญัเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สตัยาวรรณ ขวญัเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สนัตฤ์ทยั ปะระปิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สนัติภาพ แกว้จนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
สาธิตา สีหะรัญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
สามินีกาญจน์ มณีเนตร มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สายทอง สุรเกียรติชยั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
สายวสนัต ์อน้ทอง นครไตรตรึงษ์ ก  าแพงเพชร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สาริญา ทองดี ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
สาริน ภูรินินนาท มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สาริศา คา้คล่อง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
สาวิตรี มีแดนไผ่ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
สาหร่าย เฉลิมรัตนพงศ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
สิกขวิชญ ์ตั้งสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
สิตาพชัญ ์บญุฤทธ์ิชยานนัต์ เตรียมอุดมศึกษา สมุทรสาคร เกษตรศาสตร์ ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา รอบท่ี 3 รับตรง ปีการศึกษา 2563
สิทธิขวญั ยงคส์าโรจน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
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สิทธิขวญั ยงคส์าโรจน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สิทธิณี คุปติศิริรัตน์ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
สิทธินนท ์ตรีเนตร์ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พระราชชนนี
สิทธิโรจน์ เหมลกัษณ์ไพโรจน์ อุดมดรุณี สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สินีภสัสร์ เซ่งง่าย สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
สินีภสัสร์ เซ่งง่าย สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
สิปาจรีย ์ยศก าธร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอด็ (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
สิมินลกัษณ์ อินทจกัร์ จกัรค  าคณาทร ล าพนู เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
สิรภพ นาคะวจันะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
สิรภพ พจนาพิมล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
สิรภทัร ขนุทอง พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิรภทัร ปวนทา เทศบาล5 เด่นหา้ เชียงราย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สิรภทัร ผอ่งจนัทึก มารียวิ์ทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
สิรภทัร สงัขท์อง สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สิรวิชญ ์อาชานยันนัท์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ นวมินทราธิราช
สิรามล ไทยเอ่ียม สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
สิราวรรณ หงษวิ์จิตร เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ แพทยศาสตร์-กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริกร ไข่สิงห์ทอง วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ สตัวแพทย‐์วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
สิริกร เลาหไทยมงคล วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
สิริกร วงศฟ์เูฟ่ืองขจร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัสกลนคร (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
สิริกร วิสิทธ์ิตระกูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
สิริกร แสงศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สิริฉตัร หนูเรือง สตรีพทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิริโฉม โภคสวสัด์ิ มุกดาหาร มุกดาหาร สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขทัว่ไป มหาสารคาม
สิริธรธร์ สิทธิประเสริฐ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
สิรินดา จนัทร์แกว้ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สิรินภา ค  าแดง อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยับรมราชชนนี
สิรินภา สุวรรณ์ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เกษตรศาสตร์
สิรินยา ปฐมเจริญสุขชยั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สิรินยากร สิทธิมงคล เลยพิทยาคม เลย ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สิริปรียา บญุศิริ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขบณัฑิต มหาสารคาม
สิริภทัร หมุนเกตุ สภาราชินี ตรัง สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สิริภสัสร์ ศรีกาญจน์ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สิริยากร จนัทราคา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สิริยากร ตนัเจริญ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
สิริยากร พิริยะกิจไพบลูย์ ลือค  าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ บรูพา
สิริยากร วงษโ์สภา เซนตเ์มร่ี อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สิริรัตน์ ค  ากวา้ง เมืองเชลียง สุโขทยั พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สิริวรรณ ทองเมือง จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิริวรรณ รัตนโมรา ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
สิริวณั ไชยโยยิง่ยงค์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค บรูพา
สิริวุฒิ ชูชีพ แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุกฤตา ชูจนัทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
สุกญัญา โฉมฉลาด นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
สุกญัญา โฉมฉลาด นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
สุกลัย ์สงครามโต ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
สุคนธ์ฑา อินทร์ขาว พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
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สุคนธ์ทิพย ์ผาชา พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอด็ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
สุชญา รัตนเรืองสี วรนารีเฉลิม สงขลา เภสชัศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเคร่่ืองส าอาง พะเยา
สุชญา รุ่งสว่าง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สุชญา วิธิรวาท สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
สุชญัญา เครือสุวรรณ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารกองทพับก
สุชญัญา จุลอดุง พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุชาดา กาศเกษม พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
สุชานรี รุ่งเรือง สากเหลก็วิทยา พิจิตร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
สุชานนัท ์จุลอดุง พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุชานนัท ์รินทรึก สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
สุชานนัท ์สินธุระวิทย์ มธัยมวานรนิวาส สกลนคร ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุชานาถ ชูพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุชิราภรณ์ ทองการ พิบลูมงัสาหาร อุบลราชธานี พยาบาลต ารวจ วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ
สุชีรา ฉลาดถอ้ย บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุฑามาศ สีชนะ พิบลูมงัสาหาร อุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สุณิษา คลา้ยทอง สิงห์สมุทร ชลบรีุ ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
สุดธิญา แรกเรียง เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
สุดารัตน์ ทิพยบ์รีุ ตากพิทยาคม ตาก พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
สุดารัตน์ นิคาโม สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
สุดารัตน์ ปรีดาผล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
สุดารัตน์ ปรีดาผล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
สุดารัตน์ แมน้ศิริ โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุดารัตน์ เรืองเวช มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุดารัตน์ เหล่าตระกูลงาม กนัตงัพิทยากร ตรัง พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุดาวดี ยงูทอง สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
สุทธญา เพญ็เขียว มหาวชิราวุธ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุทธิกานต ์เอียดทอง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุทธิดา พราหมเลก็ สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุทธิดา พราหมเลก็ สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุทธินี สุทธิประภา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
สุทตัตา แกว้คชชา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุธาทิพย ์สุขเกษม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
สุธาทิพย ์สุขเกษม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
สุธาสินี กาศลุน ปิยะมหาราชาลยั นครพนม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุธาสินี กาศลุน ปิยะมหาราชาลยั นครพนม เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต วลยัลกัษณ์
สุธาสินี เลาวาณิชกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สุธาสินี เลิศศรีสถิต สตรีวิทยา กรุงเทพ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุธิดา ถนอมวราภรณ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
สุธิดา ทวยหม่ืน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
สุธิมนต ์ตั้งตระกูล เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบรีุ
สุธิมา ทองมอญ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สุธีกานต ์กลา้คง พทัลุง พทัลุง สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั บรูพา
สุนนัทา หวงัวงศส์กุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
สุนิษา นนัธิใจ อุดมดรุณี สุโขทยั สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
สุพรรณิการ์ บญุอินเขียว อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พะเยา
สุพชัชา เวียงเงิน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ พยาบาลศาสตร์ พะเยา
สุพฒัน์ ทรัพยสุ์พรรณ อสัสมัชญัคอนแวนต์ ลพบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

สุพิชชา นาควิจิตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สุพิชชา พิมพภ์าค เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
สุพิชฌา ตงั สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ
สุพิชญช์าดา สงคราม สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
สุพิชญา คงจา อุดรพิชยัรักษพิ์ทยา อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก : เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
สุพิชญา จิตติเจษฎาภรณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
สุพิชญา ภูนาค า สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สุพิชญา รองค า ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัหนองคาย (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
สุพิชญา แสนบวั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สุพิชญา แหวเมือง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สุพิชญาพร บวรบญุฤทธ์ิ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
สุพิชา เพชรดี วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
สุภคินี ปานแป้น ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ
สุภชา ภู่มาลา สงวนหญิง สุพรรณบรีุ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง พะเยา
สุภณิษา เพชรอรุณ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
สุภนิดา เป้งทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
สุภสิทธ์ิ อิสระวฒันา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
สุภทัรณิกานต ์สูญราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาสารคาม
สุภทัรตา คงสุวรรณ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
สุภสัสร เมืองสมบติั พระนารายณ์ ลพบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุภสัสรา ราชเมืองขวาง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุภสัสรา ราชเมืองขวาง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุภาจิต นุย้ผดุ บรูณะร าลึก ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุภาวรรณ ทองสุทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
สุมาลี อินเป่ียม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
สุเมธ แกว้จนัทร์ หารเทารังสีประชาสรรค์ พทัลุง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
สุเมธ วงคป์ลัง่ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
สุรเดช โฆษิตานนท์ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สุรัชนา จนัทร์เตม็ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
สุรัสวดี วงคน์นัท์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
สุรางคนา โพธ์ิศรี เลยพิทยาคม เลย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
สุไรยา เจ๊ะสนั พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุไรยา เจ๊ะสนั พิมานพิทยาสรรค์ สตูล เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุวนนัท ์กมลนอ้ย อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยับรมราชชนนี
สุวนนัท ์บวัทอง วรนารีเฉลิม สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
สุวภทัร พงศวิ์ทยารักษ์ สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุวภทัร พงศวิ์ทยารักษ์ สตรีพทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุวรักษ ์มณีภกัดี สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สุวิชาดา ดวงลูกแกว้ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
เสฏฐวุฒิ เนาวพล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช แพทยแ์ผนจีน หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เสฏฐวุฒิ สุวรรณมณี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เสาวธาร เธียรทิพยวิ์บลู อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยับรมราชชนนี
เสาวนีย ์ภาษี ครบรีุ นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ รังสิต
เสาวลกัษณ์ อินทะสะราช จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
แสงบหุรัน อปัติกานงั สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
แสงระวี ยิน้เสน วิเชียรมาตุ ตรัง การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
โสภณ สายโสภา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
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หทยัภทัร รัตนวงศส์วสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
หทยัรัตน์ เงาะปก ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
หน่ึงหทยั เด่นกระจ่าง ประจนัตราษฎร์บ ารุง ปราจีนบรีุ แพทยศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม) พะเยา
หยีทิ่ง ซู จกัรค  าคณาทร ล าพนู แพทยศาสตร์สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน พะเยา
หรรษกร ขนัทะสีมา ปัว น่าน เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
หรัณย ์ธรรมพิทกัษ์ แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
หสัยา อนนัเทพา ชยันาทพิทยาคม ชยันาท เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อกนิษฐ ์ทองศรีชุม สตรีพทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
อชิรญา จงสวสัด์ิพฒันา สตรีวิทยา กรุงเทพ แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
อชิรญา ทวีชยั ธิดานุเคราะห์ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
อชิรญา พระสุรัตน์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ แพทยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อณิมา หนูยก พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อดุลวิทย ์พิมพท์อง มธัยมตระการพืชผล อุบลราชธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
อติภา กิจไกรกุล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหิดล
อติยะ อนุศรี ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อติวิชญ ์ลคันาศิโรรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี‐วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
อทิตติญากร พลหงษ์ ศรีสงครามวิทยา เลย แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทศัน์ ขอนแก่น
อทิตยา ปานยนื สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
อทิตา อินทรวงษโ์ชติ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อธิกิดากานต ์หาระไชย ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อธิชา แขนโคกกรวด สุรนารีวิทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
อธิชา ตั้งโสภณ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
อธิตญา เกิดผาสุข เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
อธิตญา เกิดผาสุข เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
อนงคว์ดี เพช็ร์ยอ้ย สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
อนญัญา ทบัจีน พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อนญัญา พดุสีเสน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อนญัญา พดูเพราะ สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
อนญัพร พรหมอินทร์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอก:เอกคูอ่นามยัและส่ิงแวดลอ้ม-อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
อนตัตา วิริยะบรรเจิด นารีนุกูล อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อนาวิณ นนลือชา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อนุชิต จนัทแกว้ วาปีปทมุ มหาสารคาม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อนุตร เพชรศิลา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนุวรรณ สุดวิลยั ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ เทคนิคการแพทยส์าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาลยันครราชสีมา
อนุวรรณ สุดวิลยั ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
อนุวฒัน์ อรรถวรวินิจ วาปีปทมุ มหาสารคาม เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต มหาสารคาม
อนุสยา ล้ีขาวทอง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
อนุสสรา ญาโนภาส พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สวนดุสิต
อโนชา ศกัด์ิหารภพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
อภิชญา กาญจนรัตน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ รังสิต
อภิชญา แกว้นิล ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
อภิชญา ขาวสะอาด มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อภิชญา ดงัยางหวาย ปัว น่าน เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
อภิชญา นาคชาติ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
อภิชญา บ ารุงสตัย์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อภิชญา สมานชยั ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
อภิชญา สว่างเยน็ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
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อภิชญา แสนโภชน์ สตรีศรีน่าน น่าน สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
อภิชยา วรรณอุบล ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ พยาบาลศาสตร์ บรูพา
อภิชาติ ชูทิพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อภิเชษฐ ์กาละสงัข์ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อภิญญา ค  าจนัทร์ ร่องค า กาฬสินธ์ุ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
อภิญญา โพธ์ิหมุด จนัทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอด็ สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาสารคาม
อภิญญา ศกัด์ิเพชร นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
อภิญญา โสภณ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
อภิญญา อภิรัตน์แสงศรี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อภิรดี ฤทธิหาญ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อภิรักษ ์บญุหนกั บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
อภิวฒัน์ นนัใจ เทิงวิทยาคม เชียงราย สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
อภิวฒัน์ โภคสมบติั เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อภิวิชญ ์ทนุดี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
อภิวิชญ ์ประวติัศรีชยั สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อภิศร จงจิตร์ บางดีวิทยาคม ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
อภิษฎา ผนัดอน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กาฬสินธ์ุ
อภิสรา บญุมี เทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
อภิสรา ผนัดอน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กาฬสินธ์ุ
อภิสรา ร้อยทอง วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อภิสรา ศรีพรหมษา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
อภิสิทธ์ิ เส็มหยง้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
อมรรัตน์ ด ารอด พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อมราวดี พนมมาส กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
อมลวรรณ ร้ิวมงคล ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
อรกช ภูทยัเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สงขลานครินทร์
อรจิรา อริยวฒันากร สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อรชพร อนนัตพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
อรณัญช ์พนัทนาคง พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
อรณิชา ยะนุ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ
อรณิชา แยม้หงษ์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อรณิชา เล้ียงอยู่ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อรณี งามอ่อน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อรเทพิน โงว้ศิริ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัเลย (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
อรปรียา เสียงใส มุกดาหาร มุกดาหาร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อรพิชญา ประสารศรี วชัรวิทยา ก าแพงเพชร เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม พะเยา
อรภิสชญา สินทร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
อรรถพล บดุสี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
อรรถวิท ระวงัเหตุ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ พยาบาลศาสตร์ รังสิต
อรรัสชา กาญจนดิษฐ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อรวรรณ สีหามาตย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อรวรา อน้จร สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อรวรา อยูค่ล  ้า ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอุตหกรรมและความปลอดภยั บรูพา
อรวีร์ จกัรโนวรรณ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
อรหทยั บวัส่อง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
อรอนงค ์หอยแกว้ มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อรอุมา วงัทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

อรัชพร สุวรรณโณ มธัยมสิริวณัวรี 2 สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
อรัญญา วรรณจกัร ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
อริชญา โสพนัพิมพ์ วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช
อริญธรณ์ สายชู เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อรินทยา ทิพยส์อดส่อง สตรีระนอง ระนอง พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
อริมตั ปรางยิม้ แสงทองวิทยา สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
อริมตั ปรางยิม้ แสงทองวิทยา สงขลา สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
อริศรา จรูญธรรม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
อริศรา ฉตัรรักษา ภูเขียว ชยัภูมิ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
อริศรา เสมียนชยั สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
อริษา ตะจนัดา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อริษา เสรีรักษ์ เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อริสรา นาคะพงษ์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
อริสรา ประทกัษก์าร สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ นราธิวาสราชนครินทร์
อริสรา หยหูงิม มธัยมสิริวณัวรี 2 สงขลา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อริสา ตั้งธรรมโรจน์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยมีหานคร
อริสา นุชประมูล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อริสา พรหมเทพ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
อรุณลกัษณ์ ตาบทิพยว์ฒันา เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
อลิสา ช่างปืน พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
อลิสา พฤกษอาภรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อศวรรณ ลินศิริวงศ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
อสมาภรณ์ เผือกจีน พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
อสมาภรณ์ อาสนรัตนจินดา กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุขสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
อกัษร ทิมสุวรรณ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ นวมินทราธิราช
อกัษราภคั พรหมพนัใจ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
อกัสิมา อ่วมงามอาจ มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อคัรชยั สุชนรุจิระ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อคัริมา หมัน่มาก สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
องัคว์รา นวลจนัทร์ บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก เภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
องัคว์รา แยม้โอษฐ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม รังสิต
องัคว์รา หมดัเหย่ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
อจัจิมา ขยนักิจ หอ้งสอนศึกษาในพระอุปถมัภฯ์ แม่ฮ่องสอน เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชารังสีเทคนิค เชียงใหม่
อจัฉรา พิณทะมะโน หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
อจัฉริยา ช่ืนชม โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
อจัฉริยา ทามแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
อชัฌา ศิริกุลพาณิชย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
อญักร รักด า บรูณะร าลึก ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อญัชสา พรายพรรณ รัษฎา ตรัง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
อญัชิศา ภิรมย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์-กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อญัชิษฐา จนัทร์คง เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อญัชิษฐา ภิรมยรั์กษ์ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อญัชิษฐา สืบวฒันพงษก์ุล สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อญัชิสา ก่อกิจเจริญกุล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม (CPIRD-MD11) ขอนแก่น
อญัชิสา ครรชิตจารุสิทธ์ิ สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ ราชภฏัสวนดุสิต
อญัรินทร์ ธีระสมานพงศ์ มารีวิทยา ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม รังสิต
อบัดุสซาลาม ชูอ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ ซีอานเจียวทง
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อมัรินทร์ ทองเรือนดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สตัวแพทยศาสตร์ หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
อยัม่ี อาบู คณะราษฎรบ ารุง ยะลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อยัยรัตน์ ศรีสุทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
อยัสดา ชูไกรไทย เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
อศัมาวาตี มอลอ พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อสัมา บิลหมุด สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
อสัมา ปะดุกา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อสัมา เรืองกลัปวงศ์ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ พยาบาลศาสตร์ บรูพา
อสัรี เจ๊ะเด็ง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
อสัรี เจ๊ะเด็ง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
อาณัฐฉรา กาวิน อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อาทิตติยา ทิลารักษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
อาทิตยา มุง่หามณี ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
อาทิศยา ทิพยเนตร ระยองวิทยาคม ระยอง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
อานสั ดว้งทรัพย์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
อาพร วุ่นชุม พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
อาภสัร์ เจือวิจิตรจนัทร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทมุวนั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อาภสัร มณีโชติ ธิดานุเคราะห์ สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
อาภาภทัร พิลาศเอมอร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (CPIRD-MD03) ขอนแก่น
อาภาวรรณ์ เช้ือสกล เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อารดา ภูเก็ต ราชินีบรูณะ นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุข วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
อารยา จรัญรัตนศรี มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
อารยา ติดญาติ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
อารยา ปรัชญาประทีป สุไหงโก-ลก นราธิวาส การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
อารยา เมืองแสน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
อาระยา ศิริจนัทรา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิตโรงพยาบาลอุดรธานี จงัหวดัหนองคาย (CPIRD-MD05) ขอนแก่น
อาริยา นาไชย กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อารีญา อ้ึงหลี ศรีวิทยาปากน ้า สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อารียภ์รณ์ วนัเชียง บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
อารียา กาวิน จกัรค าคณาทร ล าพนู สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
อารียา ผลพึงคิด ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(Bilingual) วลยัลกัษณ์
อาลีฟ คาเมล้ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา แพทยศาสตร์ นราธิวาสราชนครินทร์
อาวาฏีฟ สนิหวี สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
อิณธิรา สถาพรหม เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อิทธิพล พรรณราย รัตภูมิวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
อินทนิล จิตพรหม มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
อินทร์มณี อินทร์จนัทร์ มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อินทิพร บญุยนื สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อินทิรา อินทร์ทรา อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อิลฮมั สะกะแย พฒันาวิทยา ยะลา ยะลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อิศราพร ปัญญาธานี สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
อิสราพร พรมเพญ็ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุขสาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
อิสริยาภรณ์ จ  าลองนาค สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
อิสรีย ์วงศเ์ตชะนนท์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สงขลานครินทร์
อุกฤษฎ ์ตั้วโล้ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อุดมทรัพย ์ศิริสมบรูณ์พฒันา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย แพทยศาสตร์ศิริราช แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
อุนนดา ใจสมุทร เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
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อุบลวรรณา ไชยวงค์ ตากพิทยาคม ตาก แพทยศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อุม้สิริ บวัเปีย สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อุมาวรรณ แสนสุข มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อุรัสยา จนัทร์ปาน อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
อุษณิษา งะสยงั พิมานพิทยาสรรค์ สตูล พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
เอกปวีณ์ ชูสงัข์ บรูณะร าลึก ตรัง ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เอกอมัรินทร์ เอ่ียววฒันา สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
เอกอุมา แซ่ตนั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
เอ้ือองักูร บญุเกิด สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เอ้ือองักูร ผิวเหลือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ไอริณ ถึงสุคติ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล
ฮซัวานา โตะ๊เส็น หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ฮานีซา โสดาหวนั วรนารีเฉลิม สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ก.ธนกร กาญจนภกัด์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กชกร แกว้จนัทา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
กชกร ขอกั้นกลาง หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค เทคโนโลยแีละสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
กชกร ภาษิต ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กชกร โสดากุล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กชกร อยูเ่ล่ห์ สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กชนิภา เหรียญอยูค่ง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กชพร มีเมตตา เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
กชพรรณ ทองจนัทร์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
กชพรรณ พรหมศรีรัญ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กชภณ สีบญุเรือง นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กชมาศ กองเพชร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
กณวรรธน์ คงคารัตน์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
กณวรรธน์ ตะริโย มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
กณวรรธน์ รุ่งวฒันชยั สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กตญัญู ป่ินทศัน์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กนกกร จนัทนาคา กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
กนกกาญจน์ ผลกล ่า สวนกุหลาบวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
กนกนิภา ผอ่งแผว้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
กนกนิภา สิงหทองกูล ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กนกพนธ์ ยอดแกว้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
กนกพร เช้ือจีน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
กนกพร ฐิติจิรตระกูล สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
กนกพร ทวีสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กนกพร พวงค า สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
กนกพร เลาหพงษ์ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
กนกพร หงษวิ์ไลศิลป์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน มหิดล
กนกพล บตุรสุด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กนกพิชญ ์วงศท์องเจริญ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนกพิชญ ์วงัสุวรรณ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กนกพิชญ ์สุวรรณรัตน์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนกรดา เพียค  า วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
กนกรักษ ์ปิติรัศมีงาม อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนกลกัษณ์ ไทรฟัก สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
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กนกวรรณ เจริญพรตระกูล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
กนกวรรณ ทองม่วง สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนกวรรณ นุ่นดว้ง สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ ภาระการ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
กนกวรรณ ยองทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ เรืองจนัทร์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
กนกวรรณ อยูอิ่นทร์ เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
กนกอร กาสา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อุบลราชธานี
กนกอร ขนัทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
กนกอร แสงวงศ์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
กนิษฐนนัท ์เผา่วิจารณ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กมนมณี บญุหนกั พิริยาลยั แพร่ เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
กมลชนก แกว้เขม้ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) เกษตรศาสตร์
กมลชนก นาคใหม่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กมลชนก โพธิพะเนา พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
กมลชนก มณีพนัธ์ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา บรูพา
กมลชนก สุขกลบั จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
กมลชนก อ่อนงามเอก ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
กมลชลธร ชิตชลธาร อมัพรไพศาล นนทบรีุ วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กมลทิพย ์เพ่ิมสูงเนิน ปากช่อง นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กมลนทัธ์ ฉุ้นประดบั นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
กมลเนตร ปัญญาวุฒิธรรม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กมลพรรณ ธาตุจนัทร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กมลเพชร ฟเูตม็วงศ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
กมลภพ วงศธ์รนนัท์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กมลรัตน์ โฉมวิไล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
กมลลกัษณ์ ชนะชยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
กมลลกัษณ์ สิงห์สม สิงห์สมุทร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กมลวรรณ เนียมราช สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
กมลวรรณ ปัทมวงศจ์ริยา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สงัคมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) เกษตรศาสตร์
กมลวรรณ โพธ์ิทอง ตากพิทยาคม ตาก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาการวิภาค นเรศวร
กมลวรรณ รุ่งเรือง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
กมลวรรณ สุนนท์ วดัป่าประดู่ ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
กมลวรรณ อาจสูงเนิน อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
กมลวรรณ อินอ่ิม เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
กมลศกัด์ิ มะณี จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กมุท เจริญเนือง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กรกช กดทรัพย์ ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรกช เกียรติสุขมุพงศ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
กรกช มนเพียรจนัทร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
กรกช มหรรณพ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
กรกฎ ธรรมรัตน์ ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
กรกนก จิตรวิรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรกนก บญุเนือง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรกนก วิทวสักุล มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาdigital engineering (SIIT) เชียงใหม่
กรกนก วิทวสักุล มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ เชียงใหม่
กรกนก ศรีถทัธ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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กรกนก เศาระบตุร ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
กรกนก อมัพรวราชยั รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
กรกฤช สงัเวียนวงค์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
กรชิษณุ ประชาศรัทธา เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์การกีฬาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรณ์กฤตย ์รัตนส าเนียง พทัลุง พทัลุง สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กรณ์ดนยั เมษาคุณ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรณ์ดนยั เมษาคุณ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรณ์ดนยั วุฒิเกษตรกิจ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
กรณิการ์ บรูณมานสั สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กรณิศ เมืองเก่า ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
กรณิศ เมืองนาง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
กรณิศา อุดมรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
กรพฒัน์ เดิมชยัภูมิ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
กรพินธ์ุ กมัพละไพฑูรย์ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
กรรชยั บญุช่วย แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรรณธีรา เช้ือสาวะถี สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
กรรณิกา บาลี หนองก่ีพิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
กรรณิกา พทุธวงศ์ แม่สะเรียง "บริพตัรศึกษา" แม่ฮ่องสอน วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรรณิกา โภทชงรัก เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
กรรณิกา ศรีใหม่ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรรณิการ์ บญุมี ราชินีบรูณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กรวรรณ เรกระโทก ครบรีุ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
กรวิชญ ์บญุชู สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
กรวิชญ ์ภกัดี ดาวนายร้อย สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรวิชญ ์รังสาคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรวิชญ ์วรรธนะกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรวินท ์ธรรมตรีรัตน์ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กรวิภา มีชยั ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
กรวิภา ศิริสวสัด์ิ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
กรวิภา ศิริสวสัด์ิ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรวีร์ แสนวงษดี์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กรวุฒิ ภูก่ิงเงิน นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
กรองกาญจน์ สมทรัพยเ์จริญ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
กรองขวญั เรณุมาศ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรองทอง เจิมแกว้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กรองทอง บวัโทน ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรัญฑรัตน์ ห่วงนาค พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กริช แกว้สาร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยสุีรนารี
กฤชวิพธุ สมคิด อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
กฤต รุ่งโรจน์กิจกุล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตกร ศภุทัรกิจ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กฤตชญา จีรบรรเจิดชยั สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
กฤตติยา วงคแ์กว้ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
กฤตนพ อู่วงศ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
กฤตนยั นาคปนทอง วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤตนยั วนัดี เชียงรายวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
กฤตพล ไคร้ชม มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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กฤตพล ไคร้ชม มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯี สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตพล ชินสุทธ์ิ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
กฤตภาส กาหา อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
กฤตภาส ขตัติยานุวฒัน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
กฤตภาส ธีระวิสิษฐ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
กฤตภาส นพคุณ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤตภาส สาวนะชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
กฤตเมธ แกว้ช่ืน จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กฤตเมธ แกว้ช่ืน จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤตเมธ เชิดพงษฐ์กิตต์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กฤตเมธ บวัสิงห์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาสารคาม
กฤตเมธ พชันี ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤตเมธ หนูอุไร หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤตยชญ ์จานนอก ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
กฤตยภรณ์ ปัญญา สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤตวิทย ์หตัถประดิษฐ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤตศยา นทีมณฑล นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กฤตศยา นทีมณฑล นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตษกร อนุสรณ์วุฒิ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กฤตษกร อนุสรณ์วุฒิ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมดนตรีและสือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตานน รัตตญัญู วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤติกา พรรณบตัร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
กฤติน เกตุมัง่มี ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
กฤติน จุลนารา เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
กฤติน ประภาสะโนบล ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤตินี บษุบงค์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
กฤติพงษ ์สีใหม่ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
กฤติมา ประทมุทอง ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กฤติมา พุม่แกว้ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤติมา เหลือล ้า สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมนวตักรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤติมา เหลือล ้า สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤติยพล พิศโสระ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กฤติยาพร เพญ็สมบรูณ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี ราชภฏัสวนสุนนัทา
กฤษกร ขนุสวสัด์ิ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
กฤษกร คนนอ้ย ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
กฤษกร ใจงูเหลือม ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กฤษกร โพนสงคราม ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ มหาสารคาม
กฤษฎา ทมุพร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
กฤษฎา เน้ือน่ิม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
กฤษฎา วดัสว่าง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
กฤษฎา ส่งเสริมศกัด์ิกุล วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
กฤษฎา สารวิทย์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤษฎา สุวรรณี พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
กฤษฎาพร บญุค า เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤษฏ ์อศัวนิรมล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤษณ์ กุมพล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤษณ์ ประพงพนัธ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
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กฤษณ์ เพง็ประพนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กฤษณพงศ ์พงษสิ์ทธิกาญนา เบญจมราชูทิศ ปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤษณพงศ ์รถทอง สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
กฤษณพงศ ์สงัขแ์กว้ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
กฤษณะ พราหมณโชติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กฤษณะ สุทธินิมิตร ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
กฤษณา ค  ้าคูณ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤษณา ชยัมาโย สิงห์สมุทร ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
กฤษณา ป่ันเส มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
กฤษณา อนุญาโต หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤษดา ทองอร่าม พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กฤษบดี เมา้เวียงแก ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
กลวชัร เจริญชยัสงค์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
กลอยกาญจน์ เมืองปาน สตูลวิทยา สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กลา้ณรงค ์เถาเลก็ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการเช่ือม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กวิญทิพย ์ยาปัน ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาลยันานาชาติ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวตักรรมดิจิทลั (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
กวิตา ฝึกหดั นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
กวิน กมลอ านวยกิจ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กวินทร์ วิตนากร ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กวินธิดา ครุยทอง มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาลยัศิลปะส่ือ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ เชียงใหม่
กวินธิดา พยงุวงษ์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กวินนาฏ ภู่ภกัดีพนัธ์ เทศบาล 1 (เอง็เสียงสามคัคี) สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา สงขลานครินทร์
กวินนาถ ธนากิจบริสุทธ์ิ ราชินี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กวินภพ กรมวดี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
กวินยา มานิช จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สงขลานครินทร์
กวินรัตน์ กลา้หาญ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กวิสรา จงัตระกูล บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กวิสรา บ ารุงแจง้ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
กวิสรา มุสิกะศิริ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กวิสรา สายสวสัด์ิ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต อุตสาหกรรมการเกษตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร แม่ฟ้าหลวง
กวิสรา เหมทานนท์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
กษม ตรีพืช ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กษมา จนัทร์แดง จุฬาภรณราชวิทยาลยันครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
กษมา สงัวราภรณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กษิด์ิเดช ด าหนู อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบ่ี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กษิด์ิพล พลบญุ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
กษิด์ิพล พลบญุ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
กษิด์ิพิเชฐ พานิชกุล สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม ศิลปากร
กษิดิศ ภูศรี สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กษิดิศ ภูศรี สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
กษิดิศ เมฆใส เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
กษิดิศ ลีลาสวสัด์ิ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
กษิดิศ วงศเ์มฆ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กษิดิศ สวสัด์ิผดุงกิจ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
กษิดิศ สุทธิพงษวิ์จิตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
กษิเดช ประทกัษนุ์กูล พิชยัรัตนาคาร ระนอง วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กษิเดช ประทกัษนุ์กูล พิชยัรัตนาคาร ระนอง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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กษิภทั พลภูมิรักษ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
กสิธร เดชะนิรันดร์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
กอ้งกิตติ ตนัสกุล นราธิวาส นราธิวาส วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหิดล
กอ้งเกียรติ ชุนงาม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กอ้งเกียรติ ชุนงาม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กอ้งเกียรติ วิไลเกษม วิสุทธิรังษี กาญจนบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กอ้งเกียรติ เหลาเกตุ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
กองทพั โชคทิพยอ์มรชยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กอ้งภพ เช้ือส าราญ รัตนาธิเบศร์ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กอ้งภพ ไชยะโท แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กอ้งภพ อินทสะโร มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ก่อศกัด์ิ จนัทรตรีรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กงัสดาล มุลติเก กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกสืประยกุต์(หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กฌัฐพนธ์ พิมพะ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กญัจน์ธาริน ชาคริตานนัท์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
กญัจนสัม ์ชูเน่ือง พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญกร เอ่ียมมาลา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กญัญธ์รรม ถงัทอง ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กญัญธ์รรม ถงัทอง ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญป์วีณ เลิศสิทธิชยั สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
กญัญพิ์ชญา สิรินนทโ์อฬาร ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญภ์สัสร เพชรช านาญ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กญัญว์รา แกว้พินิจ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
กญัญว์รา ประโกสนัตงั สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
กญัญากานต ์โพนแก่น ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญาณัฐ เขียวร้าย กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
กญัญาณัฐ ตรึกตรอง ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
กญัญาณัฐ ตั้งประจกัษภ์กัดี สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กญัญาณัฐ ทรงมจัฉา เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (วิชาเอกสตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ ทองศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กญัญาณัฐ บางยิม้ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
กญัญาณัฐ บตุรศิริ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญาณัฐ เป็งมา ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กญัญาณัฐ พฤกษชาติ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
กญัญาณัฐ ฟองดวง วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
กญัญาณัฐ ร่ืนสุคนธ์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่ น
กญัญาณัฐ สงฆจ์นัทร์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
กญัญาณัฐ สุขเกิด มหาวชิราวุธ สงขลา ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเคมี ทกัษิณ
กญัญาณัฐ อิทธิพรพฒันะ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญาณี สงวนไว้ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
กญัญาณี สายบตุร ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กญัญาพชัร วฒันครไพบลูย์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
กญัญาพชัร แสงประภาเจริญ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญาพชัร อินควรชุม สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
กญัญาภคั การรอบรู้ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญาภคั เกล้ียงโอวาท ปัญญาวิทย ์ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กญัญาภคั บตุรกะ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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กญัญาภคั สดโพธ์ิ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กญัญารักษ ์อกัษรเภรีย์ พนุพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
กญัญารัฐ ประสิทธ์ิสาร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญารัตน์ กรีฑาวลัย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ เจ็งวฒันาพร บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ แซ่ฉัว่ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร สถาบนัหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กญัญารัตน์ แซ่ฉัว่ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
กญัญารัตน์ ติยะวฒัน์ หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
กญัญารัตน์ ธรรมรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญารัตน์ นามกูล ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ บตุรสีทดั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กญัญารัตน์ หลวงแสน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกล (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญาวีร์ จิรยศสมบรูณ์ เมง็รายมหาราชวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(วิชาเอกสตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
กญัธิชา ไตรศรี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กณัฐิกา แซ่เจียม นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สงขลานครินทร์
กณัฑก์ฤต อภิเมธีธ ารง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กณัฑเ์อนก ว่องไวพาณิชย์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
กณัตศ์มุล เมฆประเสริฐกุล ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเคมี บรูพา
กณัธิฎา ภารัตนวงศ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กนัณวฒัน์ วายวุฒันศิริ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัณวฒัน์ วายวุฒันศิริ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัต ์รัตนอมัพรโสภณ สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูยบ์  าเพญ็" ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กนัต ์รัตนอมัพรโสภณ สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูยบ์  าเพญ็" ชลบรีุ วิศวกรรมดนตรีและสือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัต ์อินพรม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
กนัตก์นิษฐ ์จนัทร์นวล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
กนัตก์ฤช พรหมมาโนช ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
กนัตก์วี อินทริกสิทธ์ิ ราชด าริ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กนัตชาติ ภู่ขนัเงิน บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
กนัตธ์ร ช่วยเนียม พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
กนัตธร วุฒิวิริยะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนัตธร วุฒิวิริยะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กนัตธิ์ภา มงักรแกว้ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัตพงศ ์จนัทร์ส่งแสง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กนัตพงศ ์มณีกูล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนัตพงศ ์ยอ้ยเสริฐสุทธ์ิ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
กนัตพล จนัทร์คง นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนัตพล พงทะจิตร์ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กนัตพฒัน์ สุวรรณหงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กนัตภณ ฉออ้ม สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนัตภณ แซ่ล่ิว ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
กนัตภณ อุดกนั นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
กนัตฤ์ทยั ถือนิล พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
กนัติชา จูธารี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
กนัยกร ศรีระดา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
กนัยน์รี ใชยประเสริฐ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
กนัยรัตน์ ยทุธชมภู ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
กมัปนาท เก่ียวหนองแก แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
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กมัปนาท จรเสมอ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กลัโซม จนัทรมาศ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
กลัป์ชนม ์ศรีลาชยั เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
กลัยกร โคตรลือชยั กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
กลัยกร เนียมศรี คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
กลัยกร พฤทธ์ิลกัษมี หนองฉางวิทยา อุทยัธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กลัยกร สุขพรรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
กลัยรัตน์ ยิม้ละมยั นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยแุละโทรทศัน์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กลัยรัตน์ หุ่นเครือ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กลัยรัตน์ หุ่นเครือ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กลัยสุ์ดา กิจหงวน นารีวิทยา ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
กลัยา อุปนนัท์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยาพร สิทธิ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
กลัยารัตน์ วามะชาติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กาจบดี ผลิผล เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กาญจน์ดา รัชโน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
กาญจน์ภิพิชญ ์คา้ขา้ว เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมพลงังานทดแทนและย ัง่ยนื เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กาญจนา จ าปาทอง เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
กาญจนา เฉียบแหลม บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
กาญจนา พนมใส ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กานดา ชาวเวียง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กานต ์กานตรัชต์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กานต ์สุวรรณพิทกัษ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กานตช์นิต สิริไพโรจน์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียชีวการแพทย-์ วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กานตธ์วชั ไทรเลก็ทิม โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
กานตธิ์ดา คลา้ยปาน สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กานตธิ์ดา สุวรรณกูฏ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กานตธิ์ดา สุวรรณโยธี ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาฟิสิกส์ สงขลานครินทร์
กานตธี์รา หร่ายสินธ์ุ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กานตพงศ ์นุ่มนวล พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
กานตพ์นธ์ ทองปากน ้า สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
กานตพิ์ชชา ภิญโญยิง่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
กานตพิ์ชชา หวงั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กานตร์วี จรัสนพรัตน์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กานตร์วี ศรีศรุติพร ยอแซฟอุปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กานตวีร์ อมรรตยักุล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ มหิดล
กานตสิ์นี พรหมสมคัร พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กานตสิ์นี สุดโท เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กานตสิ์ริ เกษาพร นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
กานติมา ค  ามุก ธาตุพนม นครพนม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
กานน ชีวทรรศน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
กามุทภรณ์ สงวนแกว้ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กายเพชร นอ้ยเอ่ียม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กายสิทธ์ิ อนนัทกุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ ว.ชุมพร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
การณ์จนา สุขสนิท คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
การัณยภาส ชาสวสัด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลยันครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
การันยภ์ทัร เรืองนาราบ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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การุณย ์ปรุะชาติ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กาล ซาเหลา มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
กิดากร สาสูงเนิน โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กิตติกวิน สถาวรานนท์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กิตติกวิน สถาวรานนท์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติคม จุลพรหม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
กิตติคุณ แนวบตุร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติเชษฐ ์วิภาพนัธ์เวคิน ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตติโชติ ต่ีโชติ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
กิตติทชั อยูส่บาย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาคณิศาสตร์ ครุศาสตร์ ราชภฏันครปฐม
กิตติทตั จนัทขมัมา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
กิตต์ิธเนศ นามเท่ียง วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติธร แกว้ไกรเพชร์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบรีุ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั มหิดล
กิตติธชั แกว้แกมทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สงขลานครินทร์
กิตติธชั ตนัติวงศ์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติธชั นามเมือง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติธชั ฤทธิโย ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตตินนัท ์เกษศรีสงัข์ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
กิตตินนัท ์ทรัพยพ์งษ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เกษตรวท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
กิตตินนัท ์พลภา ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กิตตินนัท ์ศรีธนานุวฒัน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตตินนัท ์ศรีธนานุวฒัน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตตินนัท ์ศศิปริมานนท์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
กิตตินนัท ์สงัขก์ล ่า ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กิตติพงษ ์จินดาวฒันชยั พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
กิตติพศ เจนสวสัด์ิพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กิตติพศ เจนสวสัด์ิพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กิตติพศ เจนสวสัด์ิพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติพศ หลากสุขถม สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กิตติพศ อุดมเจริญศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กิตติพฒัน์ แสงไตรรัตน์นุกูล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กิตติพทัธ์ แกว้ดวง พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
กิตติพศั สงักา สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
กิตติพิชญ ์มณีรัตน์ มหาวชิราวุธ สงขลา ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
กิตติภณ จุลภกัด์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ วลยัลกัษณ์
กิตติภณ ดีพรม สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
กิตติภณ ฝ่ายเดช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
กิตติภณ สิงห์ชม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติภพ กิจด าเนิน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
กิตติภพ เจริญสุข ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กิตติภพ แซ่ตั้ง สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
กิตติภพ พนัธ์ุมุง สตึก บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กิตติภคั วิบลูเสถียร เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
กิตติภทัร มิศิริ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติภูมิ โชติมโนธรรม บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
กิตติภูมิ อุทยันาง ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตติมา กุลชูศกัด์ิ สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
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กิตติมา เทียบทนั สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี เกษตร ก าแพงแสนวท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กิตติมาพร สิมแสง สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติมาพร สิมแสง สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติยพร สุขประสงค์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
กิตติยา เจียมเงิน ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กิตติยาพร สิทธิบญุ หนองเสือวิทยาคม ปทมุธานี วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติวรา เมฆโต สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กิตต์ิวริศ ศกัด์ิสุพรรณ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติศกัด์ิ กายเพช็ร์ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กิตติศกัด์ิ ยวงเงิน ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
กิตติศกัด์ิ อินทร์ประสิทธ์ิ ปทมุวิไล ปทมุธานี วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติศกัด์ิ อินทร์ประสิทธ์ิ ปทมุวิไล ปทมุธานี ฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิติธร มีสุขศรี หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
กิติพงศ ์เกียรติถิรกุล สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
กิติพฒัน์ เรืองอมรวฒัน์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กิติมา กิมเหลง็ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กิติวฒัน์ ขานทะราชา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บรูพา
กิรติ ล้ีด ารงคป์ระเสริฐ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
กีรติ พีรฉตัรปกรณ์ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กีรติ พีรฉตัรปกรณ์ ศรียาภยั ชุมพร ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
กีรติ รักสจัจา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
กีรติ อรรถมณี สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
กีรติกร นนทะค าจนัทร์ สรรพวิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
กีรติกร พลบัพลา อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กีรติกร สุวรรณบ ารุงชยั มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
กุญชช์าญ คณาจนัทร์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
กุล บญุเอนก สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กุลกริยา เดชป้ัน นครสวรรค์ นครสวรรค์ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กุลชญาภคั รุ้งทอง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
กุลชาติ ฤทธ์ิเตม็ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กุลชาติ ฤทธ์ิเตม็ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กุลณัฐ งามแสง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กุลเดช ศีรษะภูมิ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กุลธารินทร์ ชวโรจน์พิมล สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กุลธิดา เบญจพล อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
กุลธิดา พนัเทพ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
กุลธิดา วนัศกุร์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กุลนนัทน์ สุขสม ป่าพะยอมพิทยาคม พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กุลนิษฐ ์ใจวงศ์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
กุลนิษฐ ์พนมมณีรัตน์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
กุลนิษฐ ์ศรีสวสัด์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
กุลภรณ์ นกจนัทร์ นารีวุฒิ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
กุลรัศม์ิ รอดจากทกุข์ เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กุลวฏี จารี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
กุลวดี กีรติการกุล เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
กุลวดี ช่ืนใจ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาเขตกาญจนบรีุ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั มหิดล
กุลวธิดา ศรีสุวรรณ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

กุลวรางค ์ตางจงราช นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
กุลวชัร อภิกุลรุ่งเรือง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
กุลสตรี ธีรพงศ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
กุลิสรา กาญจนปาริชาติ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
กุลิสรา ทิชากร บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
เก็จแกว้ แกว้กลม เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เก็จแกว้ ขนุรักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดลอ้ม  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เก็จแกว้ ขนุรักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี เคมีส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เก็จมณี ขนุรักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เกตน์ชนก นาระกนัทา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
เกตุน์นิภา วงศส์งวน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกตุน์นิภา วงศส์งวน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกริกเกียรติ ปราบมนตรี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป วิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
เกริกพล คนบ ารุง สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เกรียงศกัด์ิ มัง่มีธนพิบลูย์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
เกวมาดา เฉลิมกุล วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เกวรินทร์ ผอ่งไสว จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกสืประยกุต์(หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เกวลิน คงด า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เกวลิน คงด า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เกวลิน แพทยรั์ตนกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกวลิน ม่วงสี ทา่เรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
เกวลิน ส าราญรัตน์ กนัตงัพิทยากร ตรัง วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เกวลิน แสงสว่าง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจดัการเชิงดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกวลิน อ่ิมเอิบ นครนายกวิทยาคม นครนายก วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
เกศกนก แซ่หลี มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เกศภิญญา ศรีสวสัด์ิโชคชยั นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เกศราภรณ์ อินแปง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกศราภรณ์ อินแปง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูงสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกศิณี จนัทร์แดง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
เกศิณี จนัทร์แดง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
เกศิตา สุทธิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
เกษฎาภรณ์ มีสา แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกษวิไล เอ้ือพนัธ์ุพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
เกสร แซ่จอ้ง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกสรา ทองอินลา หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
เกสรา ปราค า ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เกียดา หะมิดง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
เกียรตินรินทร์ อุดมลาภสกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เกียรติพงษ ์ชูกรณ์ บอสโกพิทกัษ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
เก้ือกูล โสมสัสา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
เก้ือบญุ กองอุดม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
แกว้กาญจน์ บญุไทย หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
แกว้นพรัตน์ ชยัสารัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
โกศลัย ์วงศท์ศันีโย เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ไกรวิชญ ์กิมเตง็ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ไกรวิชญ ์ชุนหคาม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ไกรวิชญ ์ชุนหคาม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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ไกรวิชญ ์ภทัรวงศไ์พบลูย์ อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ไกรวุฒิ อาจหาญ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ขจี คงวิทยา วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ขนกพร กา้วสมบรูณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ขนิษฐา ใจตรง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.ม.) (การออกแบบดิจิทลั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ขนิษฐา ทาเจริญ หนัคาพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ขนิษฐา พนูเพ่ิม ภูเขียว ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ขรรคช์ยั ถีราวุฒิ วรนารีเฉลิม สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขวญัขา้ว โสมพงศ์ วดัทรงธรรม สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ บรูพา
ขวญัจิรา คุณาวิชชา คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ขวญัจิรา ถาวร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา สงขลานครินทร์
ขวญัจิรา บวัต๊ิบ สามเงาวิทยาคม ตาก ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ขวญัจิรา ศรีสงัข์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ขวญัจิรา สาชิน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ขวญัชฏาวลัย ์พนัธไชย สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี มหาสารคาม
ขวญัชนก มุง่วฒันา วรนารีเฉลิม สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขวญัพิฎชา อคัรวิริยะสกุล กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงบรูณาการ (หลกัสูตร 4 ปี) เกษตรศาสตร์
ขวญัรัชตช์า ไพรวลัย์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ขวญัศิริ เหล่ารัตน์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ขตัติยะ ไกยะราช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ขตัติยากร ปลอดวงศ์ ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขิมะธิติ ตั้งขิม เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง แม่ฟ้าหลวง
เขมจิรา พลอาษา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
เขมจีรา เรียบร้อย อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
เขมชาติ ตระกูลเลิศรัตน์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
เขมทตั วงศห์าญ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เขมรัฐ ค  าสุภา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
เขมิกา ดีดวงพนัธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
เขมินทรา แสงจนัทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
เขมิสรา สงครามโต วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณณัฏฐ ์อินตะ๊นิล ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณภรณ์ ถาวรศิริภทัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
คณัสนนัท ์หาญณรงค์ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
คณากร ค  าชาติ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณากรณ์ ดาวร่ี พิชยั อุตรดิตถ์ วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณาธิป ชยัศร บรูณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
คณาธิป รัชเสนา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คณาวุฒิ ชวนะรานนท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คณิตา เจริญตา เลิงนกทา ยโสธร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
คณิตา สง่าศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
คณิติน นวลปาน สตรีพทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
คณิน อคัรพงษ์ ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
คณิน อศัวเสรี สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณิน อศัวเสรี สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณิศร กวา้งนอก บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
คณิศร ทรัพยแ์ตง โพธ์ิทองจินดามณี อ่างทอง วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอตัโนมติั - แขนงวิชาวิศวกรรมการวดัคุมและอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คณุตม ์สนัติจิตรุ่งเรือง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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คเณศ กอโชคชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
คเณศ เกษม นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
คเณศ บญุศิริ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
คติยา ขวญัศรี พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏันครศรีธรรมราช
คทาวุธ นนัทะพรม ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คนทัธ์ รัตนนนท์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คนทัธ์ รัตนนนท์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ)  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คมกฤษณ์ จวงไธสงค์ พนมรอกวิทยา นครสวรรค์ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-สร้างเคร่ืองจกัรกล (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คมชาญ สมัฤทธ์ิดี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คมน์ สรณาคมน์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ครรชิตพล ประดบัศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ครองขวญั เนตรเรืองแสง สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
คริมา อ าผอ่ง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
คดัสรร ค  าจ  านรรจ์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
คนัธวรรณ นาถะพินธุ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ค  าเทพ เยาวรักษ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
คิณพฒัน์ ชว้นตระกูล ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
คิมหนัต ์ตนัติกวินวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
คีตสร ประเสริฐ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คุณัญญา จิตสมาน สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คุณัญญา พลอยแดง ธญับรีุ ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คุณัญญา ยทุธไกร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
คุณานนต ์ทรัพยม์ามูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
คุณานนต ์รัตนโกเศศ จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
คุณานนต ์รัตนโกเศศ จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
คุณาพงศ ์เตชะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เครือทิพย ์เลิศนนัทพร กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฆฤณ พินิจสุนทรสาร ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.ม.) (การออกแบบดิจิทลั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฆฤณฎา สีบญุเรือง อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
โฆษิต วฒันกุลวิวฒัน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
งามจิต มหิธิธรรมธร สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จณิสตา ทองนาค ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
จณิสตา นนัตจ์ารุวงค์ วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จณิสตา เป่ียมสง่า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จตุเทพ มะลิ มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
จตุพร วงศข์วาหูม หนองบวั นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จตุรภทัร จนัทร์เกษม สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยสุีรนารี
จตุรภทัร สว่างศรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จตุรภทัร สว่างศรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จนิสตา รัตนบรีุ วินิตศึกษา ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
จรรยพร งามเขวา้ สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
จรรยพร ทรงปาญาติ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จรรยพร อินอะนนัต์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ ราชภฏัเชียงใหม่
จรรยากรณ์ หม่ืนหาวงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
จริญญา ปญุญะสมัปัณณ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
จริญญา รุ่งอุทยั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
จริยวรรณ อุยยานุกูล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
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จริยาภรณ์ เลิศปรีชา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
จรูญพงษ ์สุขเลิศ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
จอมขวญั ไหลน าเจริญ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
จอมใจ สมบรูณ์ วินิตศึกษา ลพบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
จอมชยั พิมพต์ะครอง บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
จอมทรัพย ์โรจน์พวง จ่านกร้อง พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ นเรศวร
จกัรกฤษ ์อินทร์นอก บญุวฒันา นครราชสีมา ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏันครราชสีมา
จกัรกฤษณ์ เคน ้าอ่าง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
จกัรพงศ ์สุขเกษม ภูเขียว ชยัภูมิ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
จกัรพงษ ์บวัชุม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จกัรพนัธ์ ชั้วถ่อน ฤทธิยะวรรณาลยั 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จกัรวาล ศรีลาศกัด์ิ มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
จกัริน จอนจ ารัส มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จกัริน ช านาญกิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จกัริน วงษศ์รี วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
จกัรินทร์ กราพนัธ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ วลยัลกัษณ์
จกัรี กมลคุรุชากรณ์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ มหิดล
จกัรี จรัลจนัทร์แสง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จกัรี ชาญภกัดี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จกัรี พรหมลิภณกุล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จกัรีวฒัน์ แว่นนุย้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สงขลานครินทร์
จนัจิรา กองคาวี สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
จนัจิรา อินทะเว ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
จนัติมา ทองทะวยั พทัลุง พทัลุง เกษตร ก าแพงแสนวท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จนัทนา ธรรมแพทย์ อู่ทอง สุพรรณบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จนัทร์จิรา จนัทร์ศิริ ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
จนัทร์เจา้ ชูชยั นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
จนัทร์ศิริ ค  าผยุ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จนัทรัสม ์กระสาบ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
จนัทิมา แกว้เจริญ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จนัทิมา บรรพบรุุษ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จนัทิรา พยคัฆน์อ้ย สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
จาม ปัญญา สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จามจุรี ศรีมาเหลก็ สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
จารีรัตน์ ปฏิเวธ กนัตงัพิทยากร ตรัง วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จารุกญัญ ์ดวงพลอย เทศบาล 1 (เอง็เสียงสามคัคี) สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
จารุชา วงหาจกัษ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
จารุเดช ภู่วารี ศรีราชา ชลบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จารุพงศ ์คลอวุฒินนัท์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
จารุพฒัน์ ค  าเพราะ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จารุภา บญุจิตร ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร แม่ฟ้าหลวง
จารุมน บญุมาก กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) ศิลปากร
จารุวรรณ เกตุกอ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
จารุวรรณ บวัประทมุ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
จารุวรรณ พดูดี วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จารุวรรณ รอดเพชร อู่ทอง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
จารุวลัย ์หวงัวฒันากูล สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

จิณณพตั เกียรติศกัด์ิสาคร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ เทศโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์โทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิณณพตั ด่านศกัด์ิชยั สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
จิณณวตัร กอ้นสนัทดั ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิณณะพตั ฆารไสว กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิณห์นิภา ศรีเรือง เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
จิณัฐตา ชาชุมพร มวกเหลก็วิทยา สระบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา ราชภฏัสวนสุนนัทา
จิดาภา กุลโมรานนท์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
จิดาภา แกว้หอมค า สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิดาภา ชยัศิริฤทธิกุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
จิดาภา ตั้งกิจวรกุล มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิดาภา ทบัแสง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
จิดาภา ประดบั วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิดาภา สุวรรณชยั อมัพรไพศาล นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิดาภา หงษล์อย ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
จิดาภา อภิสกุลชาติ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิดาภา อว้นถาวร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิตตวฒันา มณีฉายจิดาภา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิตติเทพ งามระเบียบ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิตตินนัท ์แกว้กนั บา้นหม่ีวิทยา ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พะเยา
จิตติพร ขวญัยาใจ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
จิตติพฒัน์ กิจพิบลูย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จิตติมา กนัตนานุวงศ์ เทศบาล 1 (เอง็เสียงสามคัคี) สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิตติมา สารภาพ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิตติมา สิทธินนัท์ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิตธาดาภิมุข รัฐการวิวฒัน์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
จิตภินนัท ์โอฬาระชิน สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
จิตรกร เครือชารี อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
จิตรกร ผิวชะอุ่ม วดัหว้ยจรเขวิ้ทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
จิตรกร หูดงั สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิตรเทพ เพช็รประดบั สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
จิตรภณ เมืองกอ้น ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
จิตรภาณุ ส าลี กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการปืนและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิตรลดา กุตะนนัท์ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
จิตรลดา ดวงปากเพง็ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
จิตราภทัร เกษนุช พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นเรศวร
จิตริน ลีลาเกียรติวณิช อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิตินนัท ์ศภุวิทยานุสรณ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จินตจุ์ฑา จงมโนประเสริฐ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จินตจุ์ฑา ตั้งอิทธิพลากร เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(นานาชาติ) มหิดล
จินตจุ์ฑา วชีระวุฒิไกร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
จินตจุ์ฑา วชีระวุฒิไกร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
จินตนา วงษสุ์วรรณ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
จินตปาตี นิลละออง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
จินตศ์จีุ อุ่นเรือน เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิรกฤต กาศลงักา พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิรกฤต ทองค าชุม ทา่แซะรัชดาภิเษก ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิรกานต ์กุลสิงห์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ยโสธร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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จิรกิตต์ิ ก าศิริมงคล สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
จิรกิตต์ิ บญุรังษี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิรชุดา จงัหาร ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
จิรดา ปล้ืมใจ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
จิรธาดา สมยัค  า บวัใหญ่ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยสุีรนารี
จิรนนัท ์เฉียงจะโป๊ะ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
จิรนนัท ์พลูสวสัด์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรนนัท ์ภูมิศรีจนัทร์ จกัราชวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
จิรปรียา ผาแกว้ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
จิรปาณ ขาวสุริจนัทร์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
จิรพรรณ์ เจิมกระแจะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
จิรพรรณ ภู่สกุล ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
จิรพชัร ยตุตะไพบลูย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรพฒัน์ คงสงค์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิรพฒัน์ ไตรรัตน์เกยรู ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
จิรพฒัน์ โพธ์ิสว่าง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
จิรพฒัน์ สงครินทร์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม ศิลปากร
จิรพฒัน์ สงัขศิ์ลป์ไชย พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรพฒัน์ สงัขศิ์ลป์ไชย พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรพนัธ์ เคา้ง้ิว หนองบวัพิทยาคาร หนองบวัล าภู วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
จิรพสั เพียยงัค  า เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรพิพรรธ กวยสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิรภทัร กองกะมุด แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
จิรภทัร ขนัมณี สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรภทัร ทพัพนัธ์ชยั สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรภทัร์ ผอ่งใส วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จิรภทัร วงษป์ระเทศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรภทัร สนธิกุลมาศ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
จิรภาส สงวนพนัธ์ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรภิญญา ทพัเจริญ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
จิรเมธ ชูเพช็ร ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรเมธ โตจีน นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรเมธ หงษเ์วียงจนัทร์ หนองบวัพิทยาคาร หนองบวัล าภู วิศวกรรุมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคุม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรเมธ เฮง้เจริญสุข ไม่ระบขุอ้มูล ไม่ระบขุอ้มูล วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
จิรวดี วงษเ์พง็ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ มหิดล
จิรวรรณ นีละโยธิน สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
จิรวฒัน์ กล่ินหอม สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรวฒัน์ คล่องชอบ พิมายวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรวฒัน์ ทวินนัท์ พระกุมารร้อยเอด็ ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
จิรวฒัน์ พงษพ์รพฒัน์ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั วิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรวฒัน์ เหลาแหลม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
จิรวฒันา พรตภณาพร ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรศกัด์ิ ภูดรโพธ์ิ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
จิรสิน ทรัพยวิ์ลาวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรสิน สนิทม่วง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรสุตา ถวิลการ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
จิรสุตา ทตุกิจ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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จิรสุตา พิทยานนท์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิระพงศ ์ทว่มแกว้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสตัววิทยา เกษตรศาสตร์
จิระภสัสร พรพิมลองักูร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอติัโนมติั(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิระภาคย ์กิตติเศวตพนัธ์ ศรีราชา ชลบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิระโรจน์ เจริญเดชารัตน์ สหวิทย์ สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิระวุฑฒ์ิ เพลิดจนัทึก ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
จิระศกัด์ิ พิมมนตรี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
จิรัชญา เกษตรรัตนชยั ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรัชญา ดุลยากรณ์ มธัยมวดัหนองจอก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรัชญา ดุลยากรณ์ มธัยมวดัหนองจอก กรุงเทพมหานคร คณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรัชญา ประภาวรพงษ์ ทา่วงัผาพิทยาคม น่าน วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นเรศวร
จิรัชญา ปริยชาติตระกูล สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมอตัโนมติั (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรัชญา เพช็รประดบั สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
จิรัชญา ยอดดี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
จิรัชญา ศรีชะฎา สารวิทยา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
จิรัชญา สุทธิอาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
จิรัชยา แกว้ชูเงิน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรัชยา ภิญโญดม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรัชยา สมุทรสินธ์ุ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรัญสิยา แสนสุด เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
จิรัฏฐ ์คล่องศิริเวช สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรัฏฐ ์ไตรรัตนสรณะ สระแกว้ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรัฏฐ ์เปานาเรียง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
จิรัฏฐ ์เปานาเรียง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
จิรัฐเกียรติ นิลอ่อน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรัฐภรณ์ นามโยธา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
จิราเจตน์ แกว้ดว้ง เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิราธิป เกษามูล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรานุวฒัน์ โสภาพนัธ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
จิราพร สินภกัดี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
จิราพชัร คชรัตน์ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
จิราพชัร ทองเหลก็เพชร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
จิราภา ค  ากนัทา พระหฤทยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
จิราภา สงัฆธรรม นครนายกวิทยาคม ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
จิราย ุกิตติศภุคุณ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิราย ุจนัทร์บ ารุง สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิราย ุวงษส์ว่าง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
จิรายทุธ นกไทย นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรายพุงศ ์สุวรรณณ์กูล เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
จิรายสุ ศภุมงคลดี วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรายสุ สินก าเนิด จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิราวรรณ มาอยู่ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิราวรรณ หนูเซ่ง วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิโรจ อ่อนเหลา อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
จีรณา สรกฤช สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จีรณา สรกฤช สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จีรนนัท ์แซ่ฉัว่ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
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จีรนนัท ์ศรีสุวรรณ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
จีรนนัท ์อุดมกิจทวี เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จีรพร น้ิวทอง ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
จีรพฒัน์ บตุรพนัธ์ นางรอง บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
จีรเมธ รอดทอง ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
จีรสิทธ์ิ กมลคร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
จีราวลัย ์ประโพธิง สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
จีฮาล เพียรรักษ์ เจนอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
จุฑาทิพย ์ฉายาขจร สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
จุฑาทิพย ์ธนะสิงห์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
จุฑาทิพย ์เรืองรอง ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จุฑาทิพย ์สุขเกษม ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
จุฑาทิพย ์หนูอุไร วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
จุฑาพร ดวงอินทร์ ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
จุฑาภรณ์ ทานอ้ย แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
จุฑามณี เขียวอมัพร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
จุฑามณี คุณวชัระกุล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
จุฑามณี เปรมกมล กบินทร์วิทยา ปราจีนบรีุ วิศวกรรมเครืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามาศ กาญจนวิวิญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามาศ เกษมหา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามาศ ขนุทองจนัทร์ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วลยัลกัษณ์
จุฑามาศ จึงสมานุกูล ราชินีบรูณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
จุฑามาศ ชุ่มสูงเนิน สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยสุีรนารี
จุฑามาศ ดวงแกว้ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามาศ ธรรมแพทย์ อู่ทอง สุพรรณบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จุฑามาศ นรมาตย์ มญัจาศึกษา ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
จุฑามาศ ป๋วยเฮง วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
จุฑามาศ อนัสมสี อรัญประเทศ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฑามาส จตัตุพร ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
จุฑามาส พงษก่์อสร้าง วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
จุฑารัตน์ นอ้ยเกิด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑารัตน์ ลอยลม สิงห์สมุทร ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จุติภทัร ประธาน สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมพลงังานทดแทนและย ัง่ยนื ว.ชมพร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุรียรั์ตน์ โสแทน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
จุไรพร ศรีเตชะ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
จุลจิตต ์เปล่ียนศิริ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(วิชาเอกสตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
จุลนาถ ยอนเก้ิน พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุลพิชญ ์วิทอนโถง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จุลภทัร ชูปาน สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
จุฬากรณ์ คงพฒัน์ เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
จุฬารักษ ์บญุเกตุ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร นเรศวร
จุฬารัตน์ พงษสุ์วรรณ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
จุฬารัตน์ แสนขอนยาง กุมภวาปี อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
จุฬาลกัษณ์ เดชะพนัธ์ุ ตะโหมด พทัลุง วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา พะเยา
จุฬาลกัษณ์ วิสูตรสกุลศกัด์ิ นารีวุฒิ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
เจต วงศย์งัอยู่ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพฒันาเกม- วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เจตทนิ์พทัธ์ จิรจิตการุณ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

เจตนิพทัธ์ กอโชคชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เจตนิพทัธ์ หสัสะครบรีุ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม บรูพา
เจตริน มีเดช บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เจตวฒัน์ พงศส์วสัด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เจตวีร์ ทองแสง ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
เจตสุภา ทาขนัทา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาปิโตรเลียม สุรนารี
เจน สุวิมลวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เจนจิรา กนกหงษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
เจนจิรา กลา้หาญ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
เจนจิรา ชยัมานนัท์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เจนจิรา ทรัพยพ์นาชยั สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เจนจิรา บญุมา หนองฉางวิทยา อุทยัธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
เจนจิรา อรุณพงษ์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
เจนธนรักษ ์อาภาจรัส ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เจนนิภา บญุจวง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
เจษฎา ชาภกัดี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
เจษฎา โชติมาศธรรม สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เจษฎากร จนัทรมหา ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
เจษฎากร เผา่ปฏิมากร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เจษฎาภรณ์ เขจรกุล ธรรมโชติศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เจษฎาภรณ์ เขจรกุล ธรรมโชติศึกษาลยั สุพรรณบรีุ คณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เจษฎาภรณ์ หม่ืนผอ่ง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เจษณี พน้ภยัพาล บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เจษนภา ไชยธรรมมา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
เจษวฒั วายภุาพ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โจสควีน ปาร์คเกอร์ โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ วลยัลกัษณ์
ฉตัรกมล สายสร้อย เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ฉตัรแกว้ มัง่ค ัง่ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฉตัรแกว้ มัง่ค ัง่ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฉตัรชยั ขนุพรหม กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ฉตัรชยั จนัทร นาคประสิทธ์ิ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ฉตัรชานนท ์ดวงชาทม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
ฉตัรฑริกา อร่ามเรือง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฉตัรดนยั การปลูก แก่งคอย สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
ฉตัรดนยั เคนดา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
ฉตัรดนยั บเุงิน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร คณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฉตัรดนยั ศรีทานอ้ย เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ยโสธร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เกษตรศาสตร์
ฉตัรทอง ยบุลพนัธ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
ฉตัรบดินทร์ ถวลัยว์งศศ์รี มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฉตัรพงศ ์กลา้ขยนั กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฉตัรวรี แดงกระจ่าง คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรรีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉตัรวิลยั ศรีสวสัด์ิ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ฉตัรสุดา เวชรังษี ณ ระนอง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทัว่ไป มหาสารคาม
ฉตัราภูมิ จนัทร์อินทร์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฉนัทช์นก อุตส่าห์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
ฉนัทพฒัน์ สุวรรณพฒัน์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ฉนัทวฒัน์ เตชกุลพงศก์ร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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ฉนัทสิ์นี จิตตง์าม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (วิชาเอกสตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
ฉนัทิกา สระบริุนทร์ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ฉนัทิศา เวศน์เรืองสนัติ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เฉลิมเกียรติ ค  าชะนาม บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
เฉลิมเกียรติ สงัขท์อง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
เฉลิมเกียรติ หลงสมบญุ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
เฉลิมชยั ก าลงัเดช ราชด าริ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ช.ธณะพงษ ์ชยัวรรณ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชญากาณฑ ์วิมลโนช สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญาณิน จินดาทตั สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ชญาณี ชูวงศ์ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
ชญาดา ค  าเสน เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ชญาดา โพธิวตั ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ชญาดา อบเทียน ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ชญาดา อยูร่่วม กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญานนท ์ดีบกุค  า มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชญานนท ์บญุศรี แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ชญานนท ์เวชกรณ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชญานนท ์ไวยศรีแสง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ชญาน์พนัธ์ ยงิรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ชญานนัต ์พรหมสุวรรณ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชญานิน กรองใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญานิน ตั้งจารุศรีธราธร อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชญานิน เสนาอาจ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
ชญานิน เสนาอาจ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
ชญานิศ จารุทิกร สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชญานิศ พอจิต นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ชญานิศ อาจองค์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชญานิศ อาจองค์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญานิษฐ ์กรรณิการ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ชญานิษฐ ์กองหาโคตร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ชญานิษฐ ์ธนทรัพยสิ์น สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยม (มอดินแดง) ขอนแก่น อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญานิษฐ ์มีแสง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ชญานี กองทอง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
ชญานุตน์ นนัทพานิช เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ชญานุตย ์วิมลรัตน์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ชญาภา มหาสตัย์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ชญาภา มหาสตัย์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ชญาวดี ทิศมนตรี ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ชฎาพร ถาบู ้ พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ชฎาพร ศกุระศร เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
ชฎาภรณ์ เตชสกุลวุฒิชยั ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจดัการเชิงดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชฎามินทร์ อินทใุส กมลาไสย กาฬสินธ์ุ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
ชฎารัตน์ นารินรักษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
ชฎาวรรณ เสือศิริ สีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ์) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ชฎาวีร์ ดุษฎี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ชณาทิป เกียรติยศ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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ชณิกานต ์ตน้งาม อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ชนกชนม ์ทิมคลา้ย พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหิดล
ชนกชนม ์เยา่ตกั บรูณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ชนกนนัท ์แกว้โชติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
ชนกนนัท ์คงอยู่ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ชนกนนัท ์ตั้งสุดใจ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ชนกนนัท ์พรหมประสงค์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ชนกนนัท ์แสนยะเสนีย์ ปัว น่าน วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
ชนกนาถ ทองอ่อน นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชนกพร จนัทร์สอน เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ชนกสุดา วงคจ์รัสเกษม เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนกนัต ์งามเจริญกุล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สงขลานครินทร์
ชนกานต ์ศรีศรุติพร ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ชนกานต ์ใสสอาด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชนกานต ์หนูสนิท วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนธิชา จารุณี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
ชนน กุลกตัติมาส ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนน กุลกตัติมาส ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนน พงศเ์วทยพ์าณิชย์ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนนาถ วฒันาชีพ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
ชนนิกานต ์กินขนุทด ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนนิกานต ์จิตรักมัน่ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ชนนิกานต ์ไพรสิงห์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ชนนิกานต ์ยิง่เจริญรัตน์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
ชนพทัธ์ สระมุณี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนพิริยา พรหมสวสัด์ิ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ชนมนิ์ภา แดงทน กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ชนมนิ์ภา บบุผามาลา ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ราชภฏัสวนสุนนัทา
ชนมนิ์ภา สารัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ชนมนิ์ภา สารัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชนมร์พี สุขแสวง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
ชนสรณ์ หนูช่วย หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชนะกมล อุบลทิพย์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ชนะชน พานทอง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนะชนม ์สนหอม ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏันครราชสีมา
ชนะชล เดชะสา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ชนะโชติ ทศกาญจน์ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนะโชติ ทศกาญจน์ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนะวรรณ บญุก าเหนิด แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชนญัชิดา งามเกียรติทรัพย์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนญัชิดา บญุถาวร เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาคบ.คณิตศาสตร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ชนญัชิดา ปฏิทศัน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ชนญัชิดา ปานพนัธ์ุ เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชนญัชิดา ปานพนัธ์ุ เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชนญัชิดา พรหมมา สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ชนญัชิดา วรพฤกษ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏันครศรีธรรมราช
ชนญัชิตา สุวรรณนิรมล หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ชนญัญา เช้ือเหรียญทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนญัญา เหล่าไพบลูยก์ุล สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนนัดา โคกออ้ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนนัธร ใจตรง หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบรีุ วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนนัธร ใจตรง หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนนัธร ดีประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชนนัธร ดีประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนนัธร อ่อนจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ชนนันทัธ์ เทพเกล้ียง พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนนัภรณ์ ยิม้สิน ตากพิทยาคม ตาก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาการวิภาค นเรศวร
ชนากานต ์แกว้วนัทา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ชนากานต ์ชิมะกุลพนัธ์รบ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์ชูวจันะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์ทรงจิตต์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนากานต ์บญุมา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ชนากานต ์วงษพิ์ชยั หนัคาพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ชนาเทพ ไชยเอีย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนาธิป จารุภราดา สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ชนาธิป เชียงไฝ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนาธิป โชคเจริญ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ชนาธิป แซ่เจียม เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนาธิป แววจนัทร์ นราธิวาส นราธิวาส วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
ชนาธิป ศรีทรัพย์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนาธิป สุขเอียด สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนาธิป แสงจนัทร์ ราชด าริ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชนาพร แกว้ไม่ลืมรัง ศรียาภยั ชุมพร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ชนาพร เลาหเจริญสมบติั สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(นานาชาติ) มหิดล
ชนาพร วจนะนิจ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ชนาภทัร แกว้อินทร์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนาภา กระทาง ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชนาภา ประดบัวงษ์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
ชนาภา ศรีบญุ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ชนายสุ สุทธินนัทิน พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชนารดี มีรอด อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์คชรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ชนิกานต ์จนัทลีลา ประทาย นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยสุีรนารี
ชนิกานต ์ชมภูพล บรูณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิชาเคมีประยกุต์ แม่ฟ้าหลวง
ชนิกานต ์ไชยบญุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนิกานต ์เตชะนนัท์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์ทองปอ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ชนิกานต ์นิลประดิษฐ์ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์มาลยันอ้ย เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ชนิกานต ์มาลยันอ้ย เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์วีระกิติกุล สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนิกานต ์สิงห์ชม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์สุขณรงค์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
ชนิกานต ์สุภามงคล วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ชนิกานต ์อ่ึงทอง วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ชนิดล ไชยสนิท หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
ชนิดา ทารินทร์ เชียงค าวิทยาคม พะเยา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิดา เรืองจนัทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนิดา สารเถ่ือนแกว้ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ชนิดาภรณ์ พรมดี เลยพิทยาคม เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ชนิดาภา แกว้จนัทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ชนิดาภา ชมเช่ียวชาญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ชนิดาภา ฐานิตสรณ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
ชนิดาภา ป้อมอรินทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชนิดาภา ริดไผ่ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนิดาภา สตัตะบรุุษ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนิดาภา อยูท่อง เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ชนิตรา ฝนทัง่ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ชนิตา ชาญชยั สิรินธร สุรินทร์ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิตา แหยมโต ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนินทร์ เครือสุวรรณ พะตงประธานคีรีวฒัน์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ชนินทร์ จนัทนะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนินทร จนัทะ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนินทร ตุงคะสมิต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ชนินทร์ บญุอินทร์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนิภรณ์ จรัสแสง เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค วิทยาลยัเทคโนโลยกีารแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบรีุ
ชนิษฎา กอ้นเพชร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ชนิษฐา อนนัตวิ์ทู มหาวชิราวุธ สงขลา เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิสรา แกว้โพธ์ิกลาง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชนิสรา ชยัสิงห์เหนือ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
ชนิสรา หวัแท้ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชเนตตี กาญจนคงคากุล พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชมนาด ข่ายแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ชมพนิูกข ์ธนูศิลป์ ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ชมพนุูช จนัทร์ขวาง ตะพานหิน พิจิตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ชมพนุูช เทียมวิสยั สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ชมพนุูช ปปูาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ชมพนุูช สุนทรพจน์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชมพนุูท บตุรนนท์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
ชมพพิูม เอกสินชล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชมภูนุช บตุรสา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัการศึกษาและวิทยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวิชาชีววิทยา พะเยา
ชมยัพร เครือแกว้ มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ชมยัพร เอ่ียมละมยั สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาเขตกาญจนบรีุ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหิดล
ชไมพร แซ่อือ ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ชยกร บญุหม่ืน วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหิดล
ชยธร บญุสืบวงษ์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุเชิงนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชยพล กล่ินอุบล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บรูพา
ชยพล จุลพลู อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ชยพล สมหวงั เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชยพทัธ์ พีรนพวฒัน์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สถาบนัหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชยภทัร ทองรัตน์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
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ชยงัคก์ูร พรหมแกว้ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยงัคก์ูร พรหมแกว้ พทัลุง พทัลุง ฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยากร ปัญญาโรจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ชยากร พฒันากุล มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชยานนัท ์ประจง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชยาภรณ์ จุลณีย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ชยดุา แซ่ฉัว่ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
ชยตุพงศ ์ชยัมงคล ปิยะมหาราชาลยั นครพนม วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชโยดม พานิชเจริญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชรัญญา อว้นมาก ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาการวิภาค นเรศวร
ชริดา เสือด า ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นเรศวร
ชรินทร์พร อาจหาญ ทา่เรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชรินนัต ์แสนดี สิรินธร สิรินธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชรินนัต ์แสนดี สิรินธร สิรินธร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ชรีรัตน์ วิเศษศรี วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
ชลดา ปารมี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชลดา พฒันะ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชลดิษฐ ์นาลงพรม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชลทิชา มุขนาค สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตรและนวตักรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชลธร ชูอรุณ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชลธาร สิมะโรจนา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ชลธิชา ช่ืนศิริ มารีวิทย ์บอ่วิน ชลบรีุ ชลบรีุ สตัวแพทยศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
ชลธิชา นามโสภา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชลธิชา นาวีระ สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลธิชา พรมเสาร์ ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ชลธิชา โพธิชยั สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ชลธิชา รักษายศ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชลธิชา สมศิริ จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชลธิศ สงัขเ์งิน พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ชลธิษา อินราช สตรีศรีน่าน น่าน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชลพรรษ กลัยาณมิตร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ชลภทัร รอดเกล้ียง มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชลรไนล ์อุดมวิวฒัน์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชลรพล สุขพงษ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล บรูพา
ชลรัตน์ บญุประจวบ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลลดา ทบัทิม เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชลสมุทร ล าภา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-เคร่ืองมือวดัและควบคุม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชลสิทธ์ิ ชาติเช้ือ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ชลสิทธ์ิ ฤทธิโย เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ชลสิทธ์ิ สงัขบ์ญุลือ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ชลสิทธ์ิ หลงสวสัด์ิ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชลนัดา สาลีผล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ชลนัวิชญ ์อินทรวิเชียร ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลาธาร ธรรมวิเศษ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ชลิดา เขียวสม ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลิดา ครสวรรค์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ชลิดา ปานแกว้ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
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ชลิดา อิงคพฒันากุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเวบ็และส่ือโตต้อบ ศิลปากร
ชลิตา ข  ายศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชลิตา วิริยะมัง่มี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและเคมี ราชภฏัอุดรธานี
ชลิตา สนิยา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วลยัลกัษณ์
ชโลธร เรืองแจ่ม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ชวกร ชนะพล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ชวดล มงคลหตัถี หนัคาพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทอนิกส์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชวนากร ชายศรี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแม่พิมพแ์ละเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชวนากร อารินทร์ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชวนากร อินทรประสงค์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชวลัวิทย ์อาทิตยานุวงศ์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชวิช ล้ิมศภุรัตน์ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ชวิศ กรีวิทย์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการเช่ือม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ช่อชบา หุน้เอ่ียม พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ช่อผกา กรมขนัธ์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
ช่อผกา คงคช สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิขาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชชัชญานีย ์ศรีงาม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ชชัเดชา วีระโอฬารกุล เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชชัพล บญุกอ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชชัพิมุข จนัทร์ราช สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ชชัว ์วฒันพร เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชชัวรินทร์ ชชัวาลวงศ์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชชัวาล จนัทร์เพง็ พรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชชัวิน อาริยวฒัน์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญัญา กองโพธ์ิ มหิศราธิบดี นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ชญัญา เทพพนัธ์กุลงาม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญัญานุช กษิณศรี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ชญัญานุช คมัภิรานนท์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชญัญานุช ปรุงเรือน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ชญัญานุช เมฆาวชัร์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญัญานุช รังกล่ิน ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญัญารักษ ์ค่าเอ่น แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ชยักฤต แซ่เซียว ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยักฤต พรมศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ชยัชนม ์ศิริรัตน์ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชยัธรรม วีรสิทธิโชต วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ชยัธวชั สีแดง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
ชยัธชั รัตนสาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์การกีฬาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
ชยัพร ปัญญางาม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ชยัพชัร์ แกว้วรรณา ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชยัภทัร ไกลสิน สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
ชยัภทัร สายทอง ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชยัยนัต ์ตุลาดิลก สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ชยัรัตน์ เนียมน า มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ชยัวฒัน์ นิรมล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ชยัวฒัน์ โนนคลอ้ มวกเหลก็วิทยา สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ชยัวฒัน์ สระสิริ นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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ชยัวิทย ์จ  านงจิต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ชาคริช งามโขนง บางกอกวิทยา มูลนิธิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชาคริต เจียรสถิตย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชาคริต หมาดทิ้ง ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชาญกิจ พรหมรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชาญชล ฤทธ์ิอินทร์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ชาญชยั ชมนาวงั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ชาญชยั เลิศชรา กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ชาญชยั ไหลประเสริฐ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-เคร่ืองมือวดัและควบคุม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชาญณรงค ์เชียงอารีย์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชาญณรงค ์มากมณี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชาญเดช ยวุะบตุร อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ชาญศกั อ่ินค าตาบารมี บา้นไผ ่ขก.5 ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ชาณุกร สิงห์สุระ สวีวิทยา ชุมพร วิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชาตินกัรบ ลกัษณะกุลบตุร โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชานน ภาคีนุยะ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ชานน สุนทรธนปรีดา โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชานนท ์คาดการณ์ไกล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชานนท ์ไชยยศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชานนท ์โภคาพานิช อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชานนท ์โภคาพานิช อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ชานนท ์รักดี ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชานวาทิกา สิริเลิศคณาทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ชายนิ มิตรสาธิต เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชาริณี เครือวลัย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชาลิณี สืบกระพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ชาลิสา กัก๊หนู หนัคาพิทยาคม ชยันาท วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ชาลิสา ธิมาบตุร ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชาลิสา บญุสุข สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชาลิสา สุทธิรุ่งเรือง วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชิณวตัร สนนุกิจ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชิณวตัร สนนุกิจ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชิดชนก กิจสมยั ระยองวิทยาคม ระยอง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ชิดชนก นามเจริญ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชิดชนก สิทธิคงศกัด์ิ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
ชิดชนก สุวรรณโน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชิดชนก สุวรรณโน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ วิทยาลยันาโนเทคโนโลยสีาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชิดากร ศรีพิษ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ชิตชฎาพร นอ้ยนนท์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เกษตรศาสตร์
ชิตพล บญุญภทัโร วีรศิลป์ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ชิตวร เป๊ียะภิรมย์ ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-สร้างเคร่ืองจกัรกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชินกฤต แสงจนัทร์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชินปกรณ์ วยัวุฒิ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอนแก่น
ชินภทัร แกว้พิทยานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชินภทัร แกว้พิทยานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวะการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชินภทัร ชูค  าสตัย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ชินวตัร ด่านนอก ภูเขียว ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ชินวตัร ฤทธ์ิทรงเมือง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ชินาธิป มีสวนนิล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชินาธิป สุวรรณตรี มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชิวาพร ฤกษเ์กษี เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชิษณุชา ดาจนัทร์ นารีวิทยา ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชิษณุชา วิชาราช ตากพิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ชิษณุชา สมบรูณ์วรรณะ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชิษณุพงศ ์กลดัเขม็เพชร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมเคร่ืองกล แขนงวิศวกรรมเคร่ืองกลเกษตรและอาหาร ว.ชุมพร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชิษณุพงศ ์จวบสมยั วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชิษณุพงศ ์นนัทต์า เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชิษณุพงศ ์บวับาน สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชิษณุพงศ ์ประทีปสกุลทอง Northcote College New Zealand วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชิษณุพงษ ์วชัรพฒันกุล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ชิษะณุพงศ ์ขาวโต กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชีฟ อนุวฒันวนัชยั อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ชีวพฤกษ ์หลงละเลิง มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วลยัลกัษณ์
ชุดาภรณ์ สุวรรณชยัรบ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเคมี บรูพา
ชุตาภรณ์ เม่นเกิด บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ชุติกาญจน์ เจริญสุข เซนตโ์ยเซฟระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
ชุติกาญจน์ ธรรมรักษา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ชุติกาญจน์ พดุตาล สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป มหาสารคาม
ชุติกาญจน์ มุขขนัธ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการรัชดา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชุติกาญจน์ วิจกัษณ์กุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
ชุติกาญจน์ อินทรายศ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ชุติกาญจน์ อุตตะมะ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชุติเดช ข่าขนัมะลี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ชุติเทพ อ่านค าเพชร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ชุตินนัท ์พลูทรัพย์ บา้นหม่ีวิทยา ลพบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ชุติพงศ ์อุปแกว้ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชุติภร มีนิลดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชุติมณฑน์ สิงคเสลิต สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป อุบลราชธานี
ชุติมา ค  าคูบอน สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
ชุติมา จนัทะกล ผดุงนารี มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ชุติมา จนัทะกล ผดุงนารี มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ชุติมา ตนัทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ชุติมา พลูตะโหนด เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ชุติมา วิเทห์่ นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม วิศวกรรมศาสตร์ อุบลราชธานี
ชุติมา อานอาชา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ชุติมา อุดมทรัพย์ เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชุติวรรณ ปานคร้าม คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ชุติศรณ์ น่ิมยงัดี ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชุมพล ทองสาย มหาวชิราวุธ สงขลา โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (นานาชาติ) สงขลานครินทร์
ชุลิตา ชูศรีโฉม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชุลีพร ศรีใสแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
เชษฐนิ์ธศั กิจพว่งสุวรรณ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
เชษฐวรรณ ช่างชุม ดาวนายร้อย สงขลา พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
โชคชยั สุขส าราญ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
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โชติกธรรม สงัขท์อง พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โชติกา โคปาโล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
โชติกา เงินหร่ัง เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
โชติกา ถาวรยิง่ วฒันานคร สระแกว้ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
โชติกา บญุศรี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
โชติกา พิจิตร พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
โชติกา ยิง่ยง วดัป่าประดู่ ระยอง เคมีส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
โชติชญาน์ เพียรจริง ค  าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
โชตินภา ขนุทอง มธัยมพชัรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วลยัลกัษณ์
โชติภทัร ประถม ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โชติมณี ดิษเจริญ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โชติวฒัน์ ศิริธร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
โชติวิทย ์ศรีพงษพ์นัธ์ุกุล แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
โชติวิทย ์อินทร์งาม หอวงั กรุงเทพ วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ไชยภทัร อุปนนัท์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ไชยวฒัน์ ปราชญาวิริยะ เลยพิทยาคม เลย วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ไชยวิวฒัน์ ศรีโยหะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ไชยา ศรีอ่อน ภทัรพิทยาจารย์ นครนายก ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัพระนคร
ซลัวา ดุลยร์ามาลย์ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ซามีม่ี สะอง คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ซาร์น่า มณีวงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฌรินพร ผลผลา บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ฌาน ชาญดว้ยวิทย์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฌานปกรณ์ ชมโฉม สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ฌานนัท ์ศิริมาศ แม่สะเรียง "บริพตัรศึกษา" แม่ฮ่องสอน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
เฌอกานต ์พธุจนัทร์ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ปัตตานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร สงขลานครินทร์
ญดาพร ไอ่พงุ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณกร คารวพงศ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
ญาณกร คารวพงศ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ญาณธิชา บญุมี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณพฒัน์ แกว้แสง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณพทัธ์ ยะปะนนั พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ญาณภทัร ตนัตะราวงศา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ญาณภทัร อุ่ยวฒันา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณภทัร อุ่ยวฒันา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณวรรณ ชุ่มแจ่ม รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ญาณวรุตม ์บญุเกตุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ญาณวฒัน์ วรวิชญเ์รืองเดช ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ญาณวิทย ์พ่ึงผล อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาณวุฒิ ภาษาเวทย์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ญาณากร สงัขเ์ขียว กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ญาณาธร เจียมสระนอ้ย สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ญาณิชา ฤทธิโคตร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ญาณิน สนัตินยั เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ญาณินท ์นาคนอ้ย เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ญาณินท ์เพง็อน้ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ญาณินท ์สารีโส สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
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ญาณินี สุกแกว้ ชลบรีุ "สุขบท" ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ญาณิศา กล่ินสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา แกว้ดวง ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ญาณิศา คงชนะกุล ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ญาณิศา งัน่บญุศรี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ญาณิศา ชินเกษม ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา ดวงรัศมี สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ญาณิศา ด านอ้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ญาณิศา ทองมูล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ญาณิศา ปราโมทย์ นนทบรีุพิทยาคม นนทบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ญาณิศา พงษเ์มธา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา มีทอง สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ญาณิศา ยิง่วฒันา เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ญาณิศา เยน็เพชร พระนารายณ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
ญาณิศา เลิศบณัฑิตกุล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ญาณิศา สีหมาน สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา สุดตาไพรสน ดงขยุวิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ญาณิศา เหล่าวิไลเลิศ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์หลกัสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณิษา ทา่มประเสริฐ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ญาณิษา บวัแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ญาณิสา ช่ืนเจริญ ราชินี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ญาดา ชยัสิทธ์ิ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
ญาดา เณรเมือง เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ญาดา ทศพร มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาดา ทองหลอด จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาดา ทองหลอด จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ครุศาสตร์วิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาดา เทศวงศ์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ญาดาวดี บญุเตม็ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ญาตาวี ชาวนาไร่ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ญาตาวี สมณวฒันา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ญาลินดา เนียมตะเคียน สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ฎาริฐา ภทัรนิษฐ์ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ฐณิญา ศรีประยรูณกูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐติรัช ค  านวนศิริ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ฐนกร สุขเลก็ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ฐนกร เหมือนขวญั วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐนิชา ดอกมะขาม อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ฐนิดา สถตินนัท์ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ฐปณัฐ เกิดณรงค์ พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
ฐากูร วิรานนัท์ หล่มสกัวิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ฐานทพั แจ่มวิถีเลิศ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฐานนัดร แยม้นนัท์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐานิกา เอียดเหลน็ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ฐานิดา พรหมจารีย์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
ฐานิต ล้ิมโอภาส สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วลยัลกัษณ์
ฐานิต ล้ิมโอภาส สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วลยัลกัษณ์
ฐานิตา กิจศิริ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ฐานิตา ธนธรรมวรัท อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ฐานิสา มานะสกุลกิจ อ ามาตยพิ์ทยานุสรณ์ กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ฐาปกรณ์ กามูจนัดี พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฐาปนจั ทองดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฐาปนี บญุเส่ียง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฐาปนีย ์แตเ้จริญ ภูเขียว ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ฐาปนีย ์เรืองรองวรรษ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฐิฌากรณ์ สงัขท์อง มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฐิดาพร จินดา สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ฐิตวนัต ์คงสมาน มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ฐิตานนัท ์มหาพรชยั ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิตาพร อาจแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิตาภทัร์ โอวาทฬารพร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิตาภา สิทธานุรักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิตารีย ์ไชยนา อนุบาลยโสธร ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รังสิต
ฐิตารีย ์ต่อพฒันนนัท์ ยอแซฟอุปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฐิตารีย ์เทพเสนาพศตุม์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม (นานาชาติ) มหิดล
ฐิติกร ศิริบรูณ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติกร ศิริบรูณ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติกลัยา มิตรญาติ มาเรียลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติกา ข  าวอน นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ฐิติกานต ์แกว้เข่ือน แม่เมาะวิทยา ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิติชญา ดอกจนัทร์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
ฐิติญาดา ทองอนนัต์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฐิติญาดา ทองอนนัต์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฐิตินนัท ์เดชทองค า เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฐิตินนัท ์เดชทองค า เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ฐิติพงศ ์กาญจนด ารงนนัท์ วาปีปทมุ มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ฐิติพงศ ์ไชยรัตน์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ฐิติพงศ ์เตชะศรี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฐิติพงษ ์พว่งทอง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติพร ภูกองไชย สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ฐิติพร ยอดแกว้ อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฐิติภสัร์ บญุพว่งสมัฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ฐิติภา ปัทมานนท์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติภา วารี บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ฐิติภา ศรีสกุลแกว้ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ฐิติมนต ์โรจน์ถิรพงศ์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ฐิติมา มาตยภู์ธร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ฐิติยา พงษปั์ญญาศรี สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิติรัตน์ พฒันชยัโกศล สายปัญญา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ฐิติรัตน์ เภรีภาศ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติลกัษณ์ จนัทร์ศรีเจริญ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุมละเคร่ืองมือวดั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฐิติลกัษณ์ จนัทร์ศรีเจริญ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติวรรณ อญัทปัญญา ปากเกร็ด นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
ฐิติวสัส์ ทองโคตร สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
ฐิติศกัด์ิ ศรีชานิล พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ฐิติศกัด์ิ สารกิจ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
ฐินาภรณ์ สืบพนัธ์โกย สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป) เกษตรศาสตร์
ฑิตฐิตา ตาลลกัษณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ฑิตฐิตา อฐันาค โยธินบรูณะ กรุงเทพ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ฑีฆา ประสมสวย เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ฑีปกรณ์ สมาธิ บรูณะร าลึก ตรัง วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณ.หทยั แสงทอง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ณกมล พลูภิรมย์ วิเชียรมาตุ ตรัง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ณกรณ์ ศรีพนัธ์ุ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ณชนก จนัทะเริง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ณชา เกษสาคร เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ณชินภสัร์ จุลบษุรา สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐกร รสจนัทร์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ณฐนญวรรณ์ วิทยาพนัธ์ประชา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ณฐนน ต่อมยิม้ ตะพานหิน พิจิตร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พะเยา
ณฐนนท ์เส็งสุข สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐปภา โลหะวรรณรัตน์ ทิวไผง่าม กรุงเทพมหานคร เกษตรวท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฐพล กา้นจุลเกตุ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ณฐพล เขมาภิรักษ์ โยธินบรูณะ กรุงเทพ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐพล ไพศาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐพล อุ่นโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ณฐภทัร จุฑางกูร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ณฐวรรธ พฒัชนะ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ณฐอร สุภาพ่ึง วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐิกา ประดิษฐ์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณทรรศน์ ผสมกิจ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ณทตั สมผดุง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณธนพล กสิวรเศรษฐ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณปณต ตนัธีรกูล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณปภชั ล้ีนนัทกิจ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
ณปภากร ใจนวน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอตัโนมติั-วิศวกรรมการวดัคุมและอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณปัณญ ์สิงหพนัธ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณปัณญ ์สิงหพนัธ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณพงศช์น วีระชาติ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
ณพงศช์น วีระชาติ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ณพงศดิศ เคร่ืองพาที อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ณพลพทัธ์ พงศพิ์เชฐกุล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การผลิตเคร่ืองเรือน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณพลกัษณ์ แกว้ผลึก ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ณพวีร์ ตุม้หิรัญ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณพวีร์ ยลรดีวิวฒัน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณพิชญา ทาเวียง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ณพิชญา มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
ณภคั มาศเฮ็ง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณภทัฒ สุวรรณวงศ์ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแม่พิมพแ์ละเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณภทัร เก้ือทอง หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณภทัร คเชนทร์ชยั มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณภทัร ค  ามุงคุณ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยวีีศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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ณภทัร ฉายแสง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมนวตักรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร ฐิตวฒันพงศ์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณภทัร ทบัทอง โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอตัโนมติั - แขนงวิชาวิศวกรรมการวดัคุมและอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณภทัร นวลศรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณภทัร นิติพิทกัษช์น สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(นานาชาติ) มหิดล
ณภทัร บศุยพงศช์ยั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ณภทัร บรูณะเศรณี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร บรูณะเศรณี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร ป่ินทอง พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
ณภทัร เปร่ืองการ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาชีวนวตักรรม มหิดล
ณภทัร์ โปษชยานนัท์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
ณภทัร มาตยภู์ธร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ณภทัร รัตนะธรรมมากร พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ณภทัร วชัรพงศธร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ณภทัร เวชาวรกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน หลกัสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร ศรีจนัทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร สวนสอน พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ นเรศวร
ณภทัร สอนจิตร เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร สอาดจิตต์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ณภทัร สุรพล แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ณภทัร เสริมหิรัญญส์กุล เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร เสริมหิรัญญส์กุล เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร อกัษรวงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณภษั แตไ้พบลูย์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณรงคช์ยั ขนัติโชติ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ณรงคช์ยั นามโคตร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ณรงคช์ยั ล่ิมพนัธ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ณรงคเ์ดช ก าใจบญุ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณรงคเ์ทพ อุดมผล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณรงคฤ์ทธ์ิ เขม็แดง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ณรงคศ์กัด์ิ เตชะพกาพงษ์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ณรงคศ์กัด์ิ สิทธิกรณ์ เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหิดล
ณรันณ์ธร คุณากรภคั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ณราวุฒิ ยนืยง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณราวุฒิ ยนืยง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณริศรา พทุธิษา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(นานาชาติ) มหิดล
ณริศรา อุย้มาก บณัฑิตศึกษาลยั พิจิตร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ณฤดล ชยัเพชร เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณฤมาศ ฤกษนิ์ธี อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณวฒัน์ แป้นจนัทร์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณสกุล เพง็ผล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ณหทยั นิลวฒัน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา มหาสารคาม
ณอรรัชช ์นบนอ้ยเสรีวงศ์ อู่ทอง สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัช จรูญวชัรพนัธ์ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัชกมล อมัฤตานนท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
ณัชกฤษณ์ วระวดั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม ศิลปากร
ณัชชา แกว้โสภานิมิต โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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ณัชชา แกว้โสภานิมิต โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัชชา แกว้โสภานิมิต โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชชา แกว้โสภานิมิต โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชชา ทบัทอง สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ณัชชา เทียมศรี เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัชชา ธญัธนวิทยา ดรุโณทยั ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัชชา นนัตจ์ารุวงศ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ณัชชา พรธาดาวิทย์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ณัชชา พิมายนอก มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ณัชชา ภูยางตูม สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชชา ภูยางตูม อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชชา มุสิกชาติ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ณัชชา ศกัด์ิเดชากุล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ณัชชา สุทธิรุ่งเรือง วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัชชา อินหนัต์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ณัชชารีย ์ไกรสินธีรศรี โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง (เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) เกษตรศาสตร์
ณัชญาธร แกลว้กลา้ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณัชธิดา ปัญญางาม สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ณัชพล เจริญนนทสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัชพล นิลพนัธ์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณัชพล นิลพนัธ์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัชพล ประเทศ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ณัชพล ราชตา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชพล โรจน์วิไลย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ณัชพล ศิริแสง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ณัชพล สีหานาม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ณัชพล โอนอิง ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ณัชมน เกษมวรภูมิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
ณัชรัตน์ สงพรมทิพย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฎฐก์ฤตา ยางหลวง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
ณัฎฐณิชา จนัทร์เสละ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
ณัฎฐพล ชูเชิด วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฎฐพฒัน์ นิลจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฎฐภูมิ กลัวงษ์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณัฏฐ ์ร่ืนจิตต์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐกมล นาคเสพ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาลยัสหเวชศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ราชภฏัสวนสุนนัทา
ณัฏฐกานต ์หา้นิรัติศยั แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐกิตต์ิ จินตอจัฉริยะ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณัฏฐกิตต์ิ เสง่ียมกลาง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฏฐช์นก พิมพภู์ค  า สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
ณัฏฐชยั ขอนแก่น พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ณัฏฐชยั ยศยิง่ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
ณัฏฐชยั วงษเ์พช็ร วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฏฐชา รัศมีงามตา วดัป่าประดู่ ระยอง เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ณัฏฐฐ์พล อุทยัรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ณัฏฐณภทัร ตามควร ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ณัฏฐณิช อรรถประดิษฐ์ สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ณัฏฐณิชา กรุงเพช็ร สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ณัฏฐณิชา แกว้รัศมี บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง วิทยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฏฐณิชา เจริญชนัษา เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฏฐณิชา เจวรัมย์ เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฏฐณิชา ชูบญุศรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณัฏฐณิชา น่ิมนวล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ณัฏฐณิชา พนัธุกิจ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ณัฏฐณิชา ม่ิงขวญั นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-โทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฏฐณิชา รุ่งเลิศเกรียงไกร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐณิชา เรียนรู้ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณัฏฐณิชา เรืองชาตรี นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ณัฏฐณิชา ศภุพงศกร ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฏฐณิชา สมดี เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตส์าขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐณิชา เสนทา พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐณิชา อคัรวณิชชา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ณัฏฐนนท ์ทองสาลี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกล (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฏฐนนท ์หวงัสวาสด์ิ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐน์รี ช่อผกา นาทวีวิทยาคม สงขลา ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏัสงขลา
ณัฏฐน์รี โรจน์พิสุทธ์ิ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
ณัฏฐนนัท ์พลูสวสัด์ิ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฏฐนิช ชนินทร์โชดึก สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฏฐพงศ ์หนูจกัร กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐพร จองลีพนัธ์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฏฐพร ฮึงวฒันากุล อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ณัฏฐพล ไชยวิเชียร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ณัฏฐพล ร้อยนาค เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ณัฏฐพล ร้อยนาค เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฏฐพชัร มาพิศาลพงษ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ณัฏฐริกา ภาคยโ์ภคิน เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ณัฏฐริกา อุดมศกัด์ิสกุล บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐริกา อุดมศกัด์ิสกุล บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ อุตสาหกรรมอาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐริณี อุดมศกัด์ิสกุล บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฏฐริณี อุดมศกัด์ิสกุล บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐริณี อุดมศกัด์ิสกุล บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐสิทธ์ิ รุยนัต์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ณัฏฐา อรุณวุฒิวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฏฐาเนตร แซ่ตัน่ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐินี จ  าพรึก หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการจดัการคอมพิวเตอร์ ทกัษิณ
ณัฏยา ชัง่สุวรรณ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐ วีรกุล มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐกมล จุลนนัโท พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐกมล บญุเฉลิมศกัด์ิ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ มหิดล
ณัฐกมล ภูชาญ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐกรณ์ เลิศจิรเกษม พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ณัฐกฤตตา จนัทร์รุ่งศรี เทพศิรินทร์ พแุค สระบรีุ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐกฤตตา จนัทร์รุ่งศรี เทพศิรินทร์ พแุค สระบรีุ วิทยาลยันาโนสาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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ณัฐกฤตา จนัทรา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ณัฐกฤตา พิทกัษว์รพกัตร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐกานต ์แกว้ไพร า โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐกานต ์ขวญัพร้อม อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณัฐกานต ์เน่ืองชยัยศ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ณัฐกานต ์ปิยะวานิช ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมติั (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐกานต ์เฟ่ืองสวสัด์ิ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐกานต ์สุขเกษม สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐกานต ์เสนพลกรัง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐกานต ์ฮัว่จัน่ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐกิตต ์จนัทร์อินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ณัฐกิตต ์นนัตา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ณัฐกิตต์ิ ตระกูลศกัด์ิ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ณัฐกิตต์ิ มนตรี บา้นหมากแขง้ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ณัฐกิตต์ิ อุ่นรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
ณัฐจุฑา ปิยนุสรณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐชญา แยม้กระโทก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณัฐชนน จนัทฤทธ์ิ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ณัฐชนน ชา้งยงั สิงห์สมุทร ชลบรีุ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐชนน ชาวเหนือ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐชนน ถิรธนบรูณ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ณัฐชนน ธาดาธนานนัท์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐชนน พงษเ์ขตคาม หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ณัฐชนน เพง็แจ่ม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิขาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐชนน ภวงัคนนัท์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐชนน ภกัดีทยั เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐชนน รัตนะศรี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
ณัฐชนน ลายพยคัฆ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐชนน วงศแ์สงธรรม กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พะเยา
ณัฐชนน สง่างาม พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐชนน สง่างาม พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐชนน สารเศวต ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ณัฐชนนท ์เมย้ขนัหมาก พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ณัฐชนนท ์อุดชาชน มาเรียลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐชยา แกว้บวัดี สารสาสน์วิเทศบางบวัทอง นนทบรีุ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐชยา จนัลา เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ณัฐชยา เซ่ียงเห็น วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ณัฐชยา แดงกะเสม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ณัฐชยา พรวนแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ณัฐชยา พลจร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร สงขลานครินทร์
ณัฐชยา พว่งสวาด สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ณัฐชยา ไพรฑูรย์ มารีวิทยากบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐชยา หนิดภกัดี บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ณัฐชยา อมรจรรยาพนัธ์ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐชยา อ่อนสองชั้น ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐชา ชูมาศ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ณัฐชา สายสอาด สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
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ณัฐชานนท ์คตวงค์ นางรอง บรีุรัมย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐฌาลิณี ผาสุข เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค รามค าแหง
ณัฐญาดา ดว้งไข่ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐญาดา ถัว่สวสัด์ิ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
ณัฐฐา เลิศประกิต เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ณัฐฐาพร แปงการิยา อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณัฐฐาพร ฝากาผึด วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐฒิกานต ์เอียดชูทอง วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐณิชา ดุษฎีพาณิชย์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ณัฐณิชา ทองบู่ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐณิชา ทนัศิริประยทุธ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณัฐณิชา ทิพมอ้ม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ณัฐณิชา ธีรพลอ าพนั มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐณิชา ประกาศวุฒิสาร มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย เชียงใหม่
ณัฐณิชา พทุธรักษา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา มูสิกะ พลวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐณิชา ยิง่วุฒิวรกุล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา บรูพา
ณัฐณิชา ราชมุงคุล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา ลุ่มลึก แม่พริกวิทยา ล าปาง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ณัฐณิชา เล่ืองลือ เมืองเชลียง สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ณัฐณิชา ศรีทอง ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา สงขลานครินทร์
ณัฐณิชา ศิริวฒัน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐณิชา สินไชย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ราชมงคลศรีวิชยั
ณัฐณิชา หนูจนัทึก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐดนยั โกกิลารัตน์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ณัฐดนยั จนัทร์สมบรูณ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐดนยั บตุรบรีุ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐดนยั ใบยา ปัว น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐดนยั ราชรักษ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณัฐดนยั แสงเพช็ร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐดนยั แสงเพช็ร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐดนยั แสงเพช็ร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐติกาญจน์ จบัจดั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ณัฐติกาญจน์ พรหมรักษ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ณัฐธผลิน เลิศอภิวงศ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ณัฐธยาน์ รัตติรุจิเศวต สมุทรปราการ สมุทรปราการ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐธญั สุจริตธนารักษ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ณัฐธญัสมร ขนุนะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิชา เชาวฤทธ์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา เกิดเนตร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา จนัทะบรุม สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐธิดา เชยนาม ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐธิดา เทพา ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา นาคข าพนัธ์ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ณัฐธิดา เพชรยาบาล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา วีระประสาธน์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐธิดา สอนเมือง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
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ณัฐธิดา สุระเสียง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ณัฐธิดา อนนัต์ พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สงขลานครินทร์
ณัฐธิพร สุขเอม เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณัฐธีร์ โชตินิมิตพฒัน์ วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐธีรา แสงวะโท นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เกษตรศาสตร์
ณัฐนนท ์ทเุรียน หนัคาพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ณัฐนนท ์พาโคกทม สว่างแดนดิน สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐนนท ์ภกัดีจอหอ ทา่บอ่ หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ณัฐนนท ์สีเหน่ียง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-สร้างเคร่ืองจกัรกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐนนท ์อน้เพช็ร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ณัฐนพินทุ ์มณีสิริกาญจนา เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ณัฐนรี จนัทร์ศรี นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ณัฐนรี วุฒิเผา่ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐนรี ไวยสุศรี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
ณัฐนนัท ์ค  าปัญญา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ณัฐนนัท ์เครือมี ตากพิทยาคม ตาก เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ณัฐนนัท ์จนัทร์เกิด โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พะเยา
ณัฐนนัท ์โชติมงคล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐนนัท ์ทิพยบตุร สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐนนัท ์ธิติไชยพฒัน์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐนนัท ์มูลทรัพย์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ณัฐนนัท ์เมย้ขนัหมาก พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐนนัท ์เรืองพานิช สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐนนัท ์วิวฒัน์ยวุะถาวร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐนนัท ์สุขสวสัด์ิ ตราษตระการคุณ ตราด วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐนยั นอ้ยสคราญ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
ณัฐนารินทร์ เป้ียสาย ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐนิช ธรรมนิมิตโชค นารีวุฒิ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐนิช ผลสมบติั นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ณัฐนิช ฤทธิวงศ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐนิชา ดวนพล ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มหาสารคาม
ณัฐนิชา นิรันดร์รัตนกิจ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐนิชา สรรศรี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
ณัฐนินท ์โรจน์ธีรนนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐบษุย ์เหมธนาพิพฒัน์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐปคลัภ ์เศรษฐพงศ์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐปภสร์ พิมลวุฒิพงศ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวะกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ณัฐพงศ ์กฤตยารักษส์กุล ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ณัฐพงศ ์ด าช่วย สภาราชินี 2 ตรัง วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพงศ ์แดงพิบลูยส์กุล อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา อุบลราชธานี
ณัฐพงศ ์ป่งแกว้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพงศ ์พืชนุกูล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพงศ ์มงคล สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ณัฐพงศ ์เยาวเรศ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ณัฐพงศ ์ไลเ้ลิศ เตรียมทหาร นครนายก วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณัฐพงศ ์เสาประจิตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐพงษ ์ทองยา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
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ณัฐพร ณ ศรีตะคุ สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพร ณ ศรีตะคุ สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ณัฐพร ดวงศรี นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ณัฐพร เถาเลก็ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐพร นาคใหญ่ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพร นาคใหญ่ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพร ภทัรภูริภาสน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพร ภูมิโคก อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐพร อรรถวิล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐพร อ ่าเมือง อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
ณัฐพล บริสุทธ์ิ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การผลิตเคร่ืองเรือน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐพล บญุมา มารีวิทยากบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพล พชันี แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐพล วงศภู์มี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอนแก่น
ณัฐพล วรรณสยั แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ณัฐพล วุฒากร พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพล วุฒากร พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพล ศรีนมัมงั บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพล ศรีนมัมงั บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ คณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพล สงัขก์ูล มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐพล สิทธิพรวรกุล วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ บรูพา
ณัฐพล สุรศิลป์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
ณัฐพิชญ ์อริยเลิศปัญญา วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐพิมล จนัทร์สระนอ้ย มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ณัฐภรณ์ เตชะสุนนัท์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ณัฐภรณ์ มีบญุ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐภรณ์ มีบญุ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรุงเทพ
ณัฐภทัร กาญจนประดิษฐ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐภทัร กาญจนประดิษฐ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐภทัร ก าเนิดพนัธ์ุ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐภทัร แกว้โสภา โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐภทัร คงเพช็ร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐภทัร ชมพิกุล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ณัฐภทัร ท่ีรัก สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ณัฐภทัร พนูทรัพย์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐภทัร พนูทรัพย์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ณัฐภทัร รัตนวราภรณ์กุล อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ณัฐภทัร ว่องสุวรรณเลิศ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐภทัร วงันอ้ย สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.ม.) (การออกแบบดิจิทลั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐภทัร์ วาดเขียน สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบรีุ สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐภทัร เหรียญทอง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ณัฐภทัร อ่อนแกว้ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐภทัร เอ่ียมจ ารัส เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐภา ศรีเพง็ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐภูมิ ประนามะ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐภูมิ อ  านวยทรัพย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐมน บตุรประดิษฐ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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ณัฐมน บตุรประดิษฐ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐมน บตุรประดิษฐ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ณัฐยศ นามศกัด์ิ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ณัฐยศ เรืองทวีป มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐยา เกล้ียงทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐยา บญุสิริถาวร วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐยาพร เรียนไธสง ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี มหาสารคาม
ณัฐรัฎช ์ธีราหวานอารมณ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ณัฐริกา คลงัเพชร อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ณัฐริกา หนูจนัทร์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐริกา เหมืองทอง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ณัฐริการ์ เพชรก าแหง นกับญุเปโตร นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ณัฐริการ์ ฤทธ์ิเอ่ียม สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ณัฐริณีย ์สิงห์ธนะ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ณัฐริตา เขม็ขาว สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐริยา พลขยนั สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ณัฐรีญา ค  าวนัดี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ณัฐลิณีย ์นนัทเกษตร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐวดี โกยกอบสิน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ณัฐวดี นวลรอด กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สงขลานครินทร์
ณัฐวดี มินสวสัด์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ บรูพา
ณัฐวดี ลองซุม อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐวดี วีระธรณิศร์ เลยพิทยาคม เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐวดี ศรีรักษา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ณัฐวรรณ จนัทรัตน์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ณัฐวรรณ มชัฌิมาภิโร มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐวรา เงินละเอียด พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณัฐวฒัน์ การพร้อม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐวฒัน์ การพร้อม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐวฒัน์ คชเสน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐวฒัน์ เพง็หยวก นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ณัฐวฒัน์ รัตนตระกูล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐวฒัน์ วงศคุ์ณาศานติ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ณัฐวฒัน์ ศิริแสง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐวลัย ์วงศแ์สงทิพย์ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐวิทย ์จุลวจัน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐวีร์ ฉายแสงมงคล นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐวุฒิ กล่อมเกษม พระหฤทยัดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐวุฒิ แกว้ขาว พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ณัฐวุฒิ จินดานาถ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐวุฒิ แซ่ซู เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหิดล
ณัฐวุฒิ ทองกระโทก สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐวุฒิ นาคพนัธ์ุ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐวุฒิ ปราณีตพลกรัง อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐวุฒิ พบความชอบ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐวุฒิ มุง่รักษาธรรม หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐวุฒิ สอนหลี พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
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ณัฐวุฒิ แสงทองสุขศรี วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐวุฒิ หอมจนัทนากุล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ณัฐศกัด์ิ พอ่เมือง ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
ณัฐศิญา นฤภยั หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐสิทธ์ิ ภาคภพ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐสิทธ์ิ แสนประสิทธ์ิ เลยพิทยาคม เลย วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐสุดา พลศิริ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ณัฐหทยั วชิรตนัติวงศ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยัปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสตัววิทยา เกษตรศาสตร์
ณัฐิกานต ์คนไว เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้าและการส่ือสารทางการเกษตร ศิลปากร
ณัฐิดา เครือทอง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ณัทกร อาจโยธา อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
ณัทฐพงค ์ชยณัฐพงศ์ อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัทณพงศ ์พฤทธิสาริกร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณัทพงศ ์นามพล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ณัทพงษ ์ศิริตะโร ดาวนายร้อย สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ส่ือสาร)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ณัทพิสิษฐ ์พฒันประภาพ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ณัทภูมิ บญุมี บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.ม.) (ดิจิทลัเทคโนโลย)ี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณาญญา เสาขวญั เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อุบลราชธานี
ณิกชภทัร ธนภิรมณ์ ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณิชกานต ์กรีธาธร สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณิชกานต ์ขนัสงัข์ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ณิชกานต ์ช่ืนสมทรง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณิชกานต ์โชติวสุธรากุล สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณิชกานต ์นิมิตรวิเศษกุล สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณิชกานต ์เสวกวงั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชนนัทน์ สมคัรผล ปรางคก์ู่ ศรีสะเกษ ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัศรีสะเกษ
ณิชา วรวีร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ณิชากร กมลนนัทรั์ตน์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณิชากร จิตรแหง บรูณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
ณิชากร โตะ๊เงิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชากานต ์แคนศิลา ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั แม่ฟ้าหลวง
ณิชานนัท ์ธญัญาภิรัต ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมเคร่ืองกล ว.ชุมพร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชาบญุ ค  ่ากระโทก นกับญุเปโตร นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณิชาพร เลก็สมบรูณ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ณิชาพชัร์ สายอุดมสิน สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชาภทัร คงสุทธ์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชาภทัร คงสุทธ์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชาภทัร คงสุทธ์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชาภทัร ทิมทอง ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชาภทัร ไทยเจริญ พฒันานิคม ลพบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การผลิตเคร่ืองเรือน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณิชาภทัร นุขนัธ์ บา้นไผ่ ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
ณิชาภทัร นุ่นดว้ง สตรีพทัลุง พทัลุง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ณิชาภทัร นุ่มดี วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชาภทัร เพชรเรียง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ณิชาภทัร ห่วงประโคน ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏับรีุรัมย์
ณิชาภทัร อาภาคุณากร สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ณิชารีย ์ฐิติภทัร์ มธัยมตากสินระยอง ระยอง ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
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ณิชารีย ์พิมล กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ณิชารีย ์พุม่พวง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชาวีร์ ป่ินแกว้ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ณิติญา มีแยม้ภกั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณิรดา แยม้งามเหลือ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ณีรนุช บริรักษก์ุล สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ดนุพล สนัเทพ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดมิศรา พร้ิวไธสง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
ดลนภา ล้ิมลมยั บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา) เกษตรศาสตร์
ดลพร กลบัสุข สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดลพรพรหม ศิริสุข สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดลยวตั บญุมา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.ม.) (การออกแบบดิจิทลั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ดลฤพร คิดดีจริง วาปีปทมุ มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ดลลชา อ านวยชยัวิวฒัน์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหิดล
ดลหทยั ทรัพยเ์ยน็ สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูยบ์  าเพญ็" ชลบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ดวงกมล เจริญวฒันมงคล เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ดวงกมล เสาเกลียว ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ดวงเดือน จนัค  า เชียงรายวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
ดวงพร แซ่โงว้ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาลยับรูณาการศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผน่ดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
ดวงพร บ าราบพาล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดวงภร จนัทร์แสงฟ้า สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ดวงหทยัทิพย ์แก่งอินทร์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมเครืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ดวงหทยัทิพย ์แก่งอินทร์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ดวิษ โพธ์ิวิเชียร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดาราภร ศรีเงิน เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
ดารารัตน์ บญุวิก ธญัรัตน์ ปทมุธานี ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ดารินกานต ์วงศว์ฒันาพิศาล นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ดารินท ์ชีวะประวติังาม อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
ดารุณี มัง่มี ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ แม่ฟ้าหลวง
ด ารงคเ์กียรติ ขมุทรัพย์ ทิวไผง่าม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดิษฐพงษ ์จรัสชยัโรจน์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ดิษฐพงษ ์จรัสชยัโรจน์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ดิษฐพงษ ์เลขะกุล ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ดิสรณ์ บตุรโส สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ดีน า จนัทร์หอม สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ดุรงค ์เก้ือเสง้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ดุริยะ จนัทะขาล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ดุลยรัตน์ โปร่งสนัเทียะ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ดุษฎี ส่งเกษรชาติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เดชาชาญ ดวงชิน แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
เดชาธร สมสวสัด์ิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
เดชานนท ์ชาวน่าน เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
เดโชชยั พลบัมูล คงคาราม เพชรบรีุ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
เด่นภูมิ ตนัตระเวณิชย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
เดือนชนก กตญัญู นครนายกวิทยาคม นครนายก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป) เกษตรศาสตร์
โดมทอง เพ่ิมทองค า บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการทาความเยน็และปรับอากาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ตติยา ทวีกิจถาวร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
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ตติยา อุทยัสาร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตรีกิจ เผ่ือนเอ่ียม สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
ตรีทเศศ คมคาย สระแกว้ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ตรีบดี โรหิตเสถียร สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ตรีรัตน์ พงษห์นองโน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตฤณภทัร พฒันพรพิริยะ สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ตฤษณา ข  าคง สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
ตฤษนนัท ์ยนืยง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ตวงทอง ศรีวงศ์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังานและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ตะวนั ชูศรีทอง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ตะวนั มูสโกภาส ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วลยัลกัษณ์
ตะวนั แสนกุล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตะวนั แสนกุล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตะวนั อ่อนส าอางค์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ตะวนัฉาย ฉตัรกุล ณ อยธุยา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ตะวนัฉาย ฉตัรกุล ณ อยธุยา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ตะวนัฉาย ฉตัรกุล ณ อยธุยา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ตซันีม ตนภกัดี นราธิวาส นราธิวาส วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ตสันีม หะซั้น พฒันาวิทยา ยะลา ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ติณณภพ ลี ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ติณณภพ สูงสุมาลย์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ตุลเชษฐ ์จนัทร์สุวรรณ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ตุลธร ไชยศร เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เตชภณ เกียรติเดช พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจดัการกระบวนการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เตชวตัร ศรีชยั ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
เตชสิทธ์ิ คงสนิท วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
เตชิต บญุณรงค์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
เตชินท ์ลีพดุ เลยพิทยาคม เลย วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เตชินี มีปราชญส์ม จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
เตชิษฐ ์ใจดี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เตโชดม พนัธ์สายเช้ือ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ไตรภพ พงศผ์ลาดิสยั สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ไตรรัตน์ โพธ์ิแส วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ นเรศวร
ถกลวรรณ จนัทิมาพร มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ถนอมวรรณ เก้ือสม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
ถวลัยว์ฒัน์ สุภาชาติ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ถาวร อ าพนัทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ถิรกมล เสนาสงัข์ นางรอง บรีุรัมย์ วิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน รังสิต
ถิรวฒัน์ ดวงสุวรรณ มหาวชิราวุธ สงขลา วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ถิรวฒัน์ ถมนาม วชัรวิทยา ก าแพงเพชร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์- วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ถิรวฒัน์ บญุสร้าง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ถิรวฒัน์ หาค า นารีนุกูล อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ถิรวิทย ์ศรีโมรา ตะโหมด พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ถิระปรัชญ ์ขอพ่ึง สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ถิราย ุปัญญาประชุม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ทยากร บญุจรรยา พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทรงพร มูลค  า เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
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ทรงหสัดิน ดวงดี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทรรศพรรณ จนัทร์ทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ทรรศวรรณ หงษส์กุล อรุณวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ทวีทรัพย ์คุม้ประคอง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทวีรัช อินทรก าแหง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน หลกัสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทศธรรม บริุพา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ทศวรรธ วงษศ์รีเผือก ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ทษพร มงคลพร โยธินบรูณะ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ทองฉตัร แสงสุวรรณ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทองแท ้พวงดอกไม้ ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร พาณิชยนาวีนานาชาติวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ เกษตรศาสตร์
ทองสิริ หอไพบลูยส์กุล สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทกัศิณา พรมชยั สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทกัษด์นยั พนัธ์สวสัด์ิ อ  านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ทกัษด์นยั สารการ เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ อุบลราชธานี
ทกัษพร ญาณสงัวร ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ทกัษพร ศรีวงษช์ยั ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ทกัษิณา ศนูยศ์ร เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทกัษิณา ศนูยศ์ร เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทกัษินากร วินทะไชย สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ทชัชกร พิชาด ารงโชติ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจดัการเชิงดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทชัพล สมเทศน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ทซัณีมญ ์ดาแม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ทตัติยา ค  าพิชยั บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทตัเทพ รัตนจนัทร์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ทตัพิชา พรหมเตม็ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ทศันนท ์นอ้ยสุวรรณา อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทศันนนัท ์แตม้สนัเทียะ มหิศราธิบดี นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ทศันีย ์พงเก้ือ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ทศัวรรณ จนักรี สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ทสัมา หากิจ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การผลิตเคร่ืองเรือน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทิตวตัร สืบพรหม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ทินกร วรพนัธ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ทินกฤต อุตสา จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทินภทัร ทองเงิน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ทินภทัร มากผล พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บรูพา
ทินภทัร สุรนาคะพนัธ์ุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทินภทัร เสน่หา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ทินภทัร เสือสีห์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ทินภทัร์ หงษก์ลาง สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ทิพเกษร ยอดคุณ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
ทิพยก์มล ทฬัหกิจ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ทิพยดา อ าคาศกัด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ทิพยดุ์รีย ์บรูณกิจ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทิพยต์ะวนั ทองข า สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สงขลานครินทร์
ทิพยธ์ญัญา แสนค าวินิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทิพยน์ภา รัตน์งามประดิษฐ์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
ทิพยนารี เกษรินทร์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
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ทิพยน์ารี แกว้แก่น เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ทิพรัตน์ พรหมคีรี กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา ทกัษิณ
ทิพวรรณ พทุธชาติ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ทิพวิมล ศรีอินทร์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ทิพาพร ด่านสวสัด์ิ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทิวตัถ ์ทรัพยรั์ตนกุล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ทิวตัถ ์ฟุ้งธรรมสาร ดรุโณทยั ตรัง วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม-วิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทิวากร โกมลเปริน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ทิวากร โสภิตอาชาศกัด์ิ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทิวาพร วงศเ์ชียงยนื เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ทีปกร คลงัแสง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ทีปกร นนัทวรรณ พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ทีปกร พนัธ์วิไล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
เทพนรินทร์ อุดม เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เทวฤทธ์ิ ถานนั เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
เทียนทอง โกศลจิตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
แทนไท โพธ์ิทอง กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
แทนภูมิ คุม้คง ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
แทนรัก บญุนาค ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ไทคูณ จารุโรจน์จินดา แสงทองวิทยา สงขลา เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ธกรกฤษ ไวยโอรส สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธงชยั สมศรีสุข ออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ์ สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธงไทย รุจิเวชวงษ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ธชกร ศรีสมวงศ์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(วิชาเอกสตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
ธชธร ฉุยฉาย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญานนท ์รอดสุวรรณ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ธณพล อ่ิมสวาสด์ิ บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธณัฐศร หสัวาที สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏันครราชสีมา
ธณาชยั วิไลเนตร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ธดากรณ์ ศรีกระจ่าง กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ธน ขาวบริสุทธ์ิ อสัสมัชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนกร กิจหิรัญวงศ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ธนกร จนัชงั อู่ทอง สุพรรณบรีุ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกร แตงสวสัด์ิ วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกร ทองมีเพชร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนกร ธนพิพฒันศิริ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธนกร พรหมคง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธนกร เรืองเดช ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ธนกร ศรีใจมัน่ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนกร ศรีวิเศษ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ธนกร ศิริสลุง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต กิตติบรรพชา วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต ขวญัแข บรูณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ธนกฤต ช่างสลกั สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) ศิลปากร
ธนกฤต ชุ่มน ้าคา้ง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นเรศวร
ธนกฤต ชุมภกัดี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนกฤต เชาวน์เจริญ เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
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ธนกฤต ดีพาชู วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนกฤต ตุงพิทกัษพ์งศ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ธนกฤต ไตรมิตรวิทยากุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ธนกฤต ธีระวาส พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต บณัฑิตภูวนนท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต พงษเ์จริญชยั ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนกฤต พนาเจริญวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ธนกฤต มโนชยัวุฒิกุล ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร แม่โจ้
ธนกฤต เมืองสุวรรณ จกัรค าคณาทร ล าพนู สถาบนัหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนกฤต รัจพจน์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ธนกฤต วราธีรชาติ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต สมรูป เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต สวนใต้ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต สตัยารังสรรค์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนกฤต สุขเกษม สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนกฤต สุทธิประภา ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธนกฤต สุภารัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล
ธนกฤต แสงสุวรรณ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนกฤต หนูโหยบ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธนกฤต หม่ืนหนา้ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต หม่ืนหนา้ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต อมรเทวภทัร อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนเกียรติ สิงห์กนัฑ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ธนคุปต ์จนัทร์สูงเนิน มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนชยั ผาติเวทย์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนชยั มฆัพาน ปะทิววิทยา ชุมพร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนชาต บรูพามงคลชยั หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนโชติ จนัทะโข ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนโชติ ทิพยาลยั ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนโชติ นนัทวินิตย์ วีรศิลป์ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ธนโชติ มีศรีสุข พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ธนโชติ เลิศเสม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ธนดล เกียรติกวินวงศ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธนดล ขนุวงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนดล เคหดิษฐ์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนดล ทองฤทธ์ิ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนดล ทะสา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธนดล บญุเสริม ปทมุคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ธนดล พร้ิงสกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ธนดล โพธ์ิศรี สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนดล ลิมป์สุคนธ์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนดล วุฒิกรพิสุทธ์ิ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ธนดล สืบพิลยั หนองเสือวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ธนทตั สุวรรณเทพ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ธนทิพย ์มดัจิตต์ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนธน ร่วมจิตร ขนุหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ธนธร มหสธน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
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ธนธรณ์ จิตรวชัรกุล มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนธรณ์ ช่วยศรีสวสัด์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนธรณ์ ไร้ปิตา พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธนธรณ์ หงษโ์ต วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนนท ์ปัตใจ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เทศโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์โทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนนนัท ์ทองยอ่ย ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
ธนบดินทร์ ศรีอุทธา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ธนบดินทร์ แสนมุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนบดี นามลกัษณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนบดี วรรณพงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั -อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนบตัร ศรีปัญญา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนบรูณ์ นพรัตนชยันนัท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนบรูณ์ ศิลปชยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ธนบลูย ์ค  าโฉม วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
ธนปพร ศิลปช านาญ วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนพงศ ์ไขรัศมี ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพนธ์ ขนัโมลี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ราชภฏับรีุรัมย์
ธนพนธ์ ตรีสารศรี อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพนธ์ ไพรเจริญวรกุล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ธนพนธ์ สระทองขนุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ธนพร ค  าเจ๊ก ตากพิทยาคม ตาก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาการวิภาค นเรศวร
ธนพร ค  าชาลี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพร ไตรราษฎร์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ธนพร ทองสีนุช ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนพร บญุธรรม สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ธนพร แผว้พลสง ล าปลายมาศ บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนพร เรืองเริงกุลฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนพร แสงเดือน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ธนพล ขาวเกิด วินิตศึกษา ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ธนพล แตกก่ิง สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนพล ธีรไกรศรี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ธนพล รอดนุช สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ มหิดล
ธนพล ศกัด์ิสวสัดิกุล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ธนพฒัน์ เขม็ราช เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนพฒัน์ โชควรภคักุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ธนพฒัน์ ไวยนนัทา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนพฒัน์ สงพรมทิพย์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ธนพฒัน์ สีใหม สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ วลยัลกัษณ์
ธนภร ประเสริฐสุข วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ธนภรณ์ ขยนัเขียน ปากเกร็ด นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภรณ์ ค  าจริง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ธนภรณ์ จัน่เศรณี สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ ชูสิทธ์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครซศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
ธนภรณ์ ไชยบตุร ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง แม่ฟ้าหลวง
ธนภรณ์ บญุเกิด สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยแีละนวตักรรมอาหาร ขอนแก่น
ธนภรณ์ พนากุลพิพฒัน์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
ธนภรณ์ เพง็ทอง ภูเขียว ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ธนภทัร กิจผลิต กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภทัร แกว้กาหลง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
ธนภทัร จูฑะเตมีย์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภทัร ฉวีวฒัน์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ธนภทัร เตียวสุรัตน์กุล สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธนภทัร นรเทพไพศาล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภทัร เนาวรังษี สงวนหญิง สุพรรณบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนภทัร บ ารุง พยคัฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธนภทัร มหาพงศไ์พศาล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนภทัร เมืองแมน เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนภทัร รอดภาษา ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธนภทัร เลา้เจริญสกุล มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธนภทัร เลิศวิทยากุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธนภทัร ศรีจนัทร์ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธนภทัร ศิริรัตน์ชโยกุล เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภทัร ศภุรัตนเมธา เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนภทัร สิทธิเชนทร์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภทัร สุวรรณชยั ประจวบวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนภูมิ กล่อมบรรจง ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภูมิ ชยัพรรณา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภูมิ ชิดใจ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภูมิ บทุเสน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนภูมิ ปงกนัทา เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภูมิ ปรัชญานิพนธ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภูมิ รัตนคม ลาดปลาเคา้พิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภูมิ วงศส์ง่า ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภูมิ สิงห์แกว้ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ธนภูมินทร์ บญุบตุร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ธนยศ ล่ิมดุลย์ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนรรณพ ประเสริฐสิทธ์ิ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนรัตน์ อานุภาพมงคล กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนวรรณ จริยกุลชยั สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ธนวรรณ จิตรเอ้ือตระกูล ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บรูพา
ธนวรรณ โชติกมาศ สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิขาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนวรรณ ดีทิพย์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย เกษตรวท.บ. สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืชและสตัว์ เกษตรศาสตร์
ธนวรรณ สีจนัมา ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นครพนม
ธนวฒัน์ จรูญรัชต ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ธนวฒัน์ ไชยถาวร สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนวฒัน์ ถ่ินจะนะ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนวฒัน์ นราศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ธนวฒัน์ ผลเกิด ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนวฒัน์ ผาค  า ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนวฒัน์ พละบญุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธนวฒัน์ เภาเจริญ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ธนวฒัน์ ลือลัน่ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนวฒัน์ ศรีทะบาล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ธนวฒัน์ สมกลา้ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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ธนวฒัน์ สมคะเน สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนวฒัน์ สงัขท์อง พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สงขลานครินทร์
ธนวฒัน์ แสนทวี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนวนัต ์เช้ือมัง่ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ธนวิชญ ์แซ่ด่าน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนวิชญ ์ถาปาบตุร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนวิชญ ์บวรกิติวงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนวิชญ ์สินธนะกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนวินท ์สหพิทกัษสิ์น เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ธนวุฒิ พลนิกร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
ธนศกัด์ิ วิถียภณัท์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมติั (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนสรณ์ โพธ์ิชยัแสน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนสรณ์ โพธ์ิชยัแสน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนสิทธ์ิ ทรงสวรรณ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ธนสิน เคา้คุณากร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนะไชย เจนวิทยายศ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนะไชย เจนวิทยายศ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนะรัฐ บญุเมฆ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ธนะวฒัน์ เสง่ียมศกัด์ิ นางรอง บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏับรีุรัมย์
ธนชั จนัทร์ศรี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ธนชั จารุธนิตกุล ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ธนชัชา ปริญรัมย์ ล  าปลายมาศ บรีุรัมย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนชัชา รักษาพล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี บรูพา
ธนชัชา ศิริจานุสรณ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ธนชัญา กาญจนพชัระ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
ธนชัญา แกว้ลา สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนชัดา เกิดปานทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนชันนัท ์จอมค าสิงห์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา) เกษตรศาสตร์
ธนชัพร ทบับรีุ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
ธนชัพร ทบับรีุ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนชัพร เพียรสวรรค์ มหาวชิราวุธ สงขลา ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนชัภณ ชูเมือง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ธนชัย ์นิจจนัพนัธ์ศรี อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธนญัฉตัร์ ธีรกรธนทรัพย์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(นานาชาติ) มหิดล
ธนญัชรัชต ์นิธิกญัจนานุภาพ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนญัชยั รุ่งเรือง สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนญัญา แกว้พิภพ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนญัญา โคตรชยั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ธนญัญา จนัทสงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนญัญา ธนกญัญา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
ธนญัญา พนัธ์ุทอง เทศบาล 5 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนฐัดา ยงัมี กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ธนตัถ ์เกิดไกรแกว้ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนตัถ ์ช่วยเนียม ปากพะยนูพิทยาคาร พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธนทั จนัทร์น่ิม ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนทั อชัฌาพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ธนทัชยั สกุลโรจนวงศ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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ธนนัเดช คงมี นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนสัพงศ ์เกียรติภทัรานนท์ คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบรีุ วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนา เมืองโคตร มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนากร โชติพินิจ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนากร โตมาซา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนากร ธารามาศ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนากร พรายมณี หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ธนากร รองเมือง สกลนครพฒันศึกษา สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธนากร เวียงสมุทร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนากร เสตะวีระ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ธนากริช พรมจิตร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ธนาคาร อภิสุเมธานนท์ นครนายกวิทยาคม นครนายก วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธนาดล หมัน่สนาม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนาธรณ์ อุปพนัธ์ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
ธนาธิป ค  าปินตา พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ นเรศวร
ธนาธิป ระเริง สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนาธิป สุวรรณโคตร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธนาธิวฒัน์ สุดดีพงษ์ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนานนท ์สุวรรณศรี ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธนานุช คงป่ิน เลยพิทยาคม เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ธนาปกรณ์ ไพรรัตน์สมวงศ์ สิงห์สมุทร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ธนาพร รุ่งเรือง บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บรูพา
ธนาพล สุทิพนัธ์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนาภรณ์ ขนุภกัดี บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนาภา ภทัรพิทกัษพ์งศ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนาย ุพฒันศภุโรจน์ อู่ทอง สุพรรณบรีุ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ธนายตุ ปานภู่ทอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ นเรศวร
ธนารักษ ์สงวนศิลป์ ศรียาภยั ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (โครงการสมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนารัฐ มณีรัตน์ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ธนารีย ์เขียวเกิด สตรีวดัระฆงั กรุงเทพ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนารีย ์รักษามัน่ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนาวดี นามเสริฐ บวัขาว กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนาวดี ผลิผล บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนาวฒัน์ เพียรภูเขา รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธนาวุฒิ จอดนอก เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมเครืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนิก ทองสม สภาราชินี ตรัง วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนิน ไชยวงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ธนิน อธิวรปัญญา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนินท ์ชยัภูวภทัร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ธนินทร์ ศรีโชค วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนิสร เก่งธรรมกิจ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนิสร จุลศรี วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนิสร ปลัง่วฒันะ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนิสรา อนุรักษน์า นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ธนีนาถ ดุลยะโสภาพรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ธเนศวร สายแสนทอง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธมนวรรณ กล่ินเกษร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
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ธมนวรรณ นาจะรวย เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธมนนัท ์ปินะกาโน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธมลวรรณ จีรวงศไ์กรสร พะตงประธานคีรีวฒัน์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธมลวรรณ ช่อชู นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ธมลวรรณ บญุจุน วรนารีเฉลิม สงขลา โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (นานาชาติ) สงขลานครินทร์
ธมลวรรณ ศรีเมือง สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธมลวรรณ สงัขส์มัฤทธ์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ธยาน์ ทยาวุฒิกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธรณินท ์พงษส์ถิตยพ์ร ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธรนนัท ์เหลืองหลีกภยั บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธรรญธร นิลสยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ธรรณธร โพทะเล อรุณประดิษฐ์ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ธรรธร จงสกุล ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธรรมไท ไชยเสนีย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธรรมธร พริกบญุจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สงขลานครินทร์
ธรรมธชั แพรสมบรูณ์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธรรมนูญ เสือชม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธรรมปพน อ้ือประเสริฐ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธรรมพนสั วรวงษ์ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธรรมวฒัน์ ศรีสมาน ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธรรมวตัน์ ป่ินทองพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธรรมวิภา เขตประชาพฒัน สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวาริชศาสตร์ บรูพา
ธรรมศกัด์ิ อิสโร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธรรมิตาว ์คามวลัย์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ธรรศิมา นรสิงห์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธรรศิมา นรสิงห์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธราดร ศิริจนัดา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธราดล จุย้จ  ารัส ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ธราดล ชาติพล วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ธราเทพ ไกรปราบ นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ธราเทพ ถานะวุฒิพงศ์ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ธราเทพ รอดโฉมงาม สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูยบ์  าเพญ็" ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธราเทพ สายสุวรรณ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธราเทพ อุปชีวะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
ธราวิธ พ่ึงสงัวาลย์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ธฤต ทศันะนาคะจิตต์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธวชัพร หยอ่งตุก แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธวลัพร จตุพรม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ธวลัรัตน์ คะชะนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธวลัรัตน์ โพธ์ินอ้ย สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ธวลัลกัษณ์ จินะสี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ธวิชญ ์ตรีพทุธรัตน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธวิชญ ์ตรีพทุธรัตน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธศรัณย ์ชนะทาน พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ธชัพงศ ์ว่องวรานนท์ บรูณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน บรูพา
ธชัพงศ ์สุปรียธรรม ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธชัพล พรลิขิตโชติวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
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ธชัพล วงศอ์ภิญญา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหิดล
ธชัพล วงศอ์ภิญญา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกสืประยกุต์(หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธชัพล วงศอ์ภิญญา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกสืประยกุต์(หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธชัพล สุนทรวงค์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญักร จารุทศัน์ บรูณะร าลึก ตรัง สงัคมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) เกษตรศาสตร์
ธญักร เพชรโชติ จะนะชนูปถมัภ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธญักร หอกิจเจริญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการความปลอดภยัของอาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ธญักาญจน์ ประเสริฐ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ธญัจิรา ฉายสุริยา สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
ธญัชนก ไกรเทพ สภาราชินี ตรัง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ ทกัษิณ
ธญัชนก ชนะชาญวงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัชนก ชุ่มกล่ิน อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัชนก เตชาพฒิุพงศ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ธญัชนก ทองศรีทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา) เกษตรศาสตร์
ธญัชนก ทองหล่ิม ศรียาภยั ชุมพร ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ธญัชนก นิลพฒัน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัชนก บรุาณรมย์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัชนก พินทา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
ธญัชนก ฟ่ันแจง้ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัชนก รอดสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ธญัชนก ศรีประเสริฐวงศ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัชนก สีมืด ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ธญัชนก สุวรรณสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัชนก อาชาพิทกัษก์ุล ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ธญัชนาธิป สวสัดี นครนายกวิทยาคม นครนายก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัญกมล มณีโชติ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธญัญกุล รามศรี คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัญรัตน์ รวินธนเศรษฐ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัญรัศม ์เสริมโสภณชยั มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัญลกัษณ์ พินิจสกูล มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วลยัลกัษณ์
ธญัญานิตย ์ศรีพนัธบตุร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ธญัญานุช แคลว้สูงเนิน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธญัญานุช วรางคณากูล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา) เกษตรศาสตร์
ธญัญาพร คงศร มารีวิทยส์ตัหีบ ชลบรีุ ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัญาพร เวียงนนท์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ธญัญามาศ สมรูป สองพิทยาคม แพร่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัญามาศ สมรูป สองพิทยาคม แพร่ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ นเรศวร
ธญัญารัตน์ กางรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ธญัญารัตน์ รังศรีคาร สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัญารัศม์ิ ยศวิเศษธนกุล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ธญัญาศิริ ศิลป์ส่องสุข บญุวฒันา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ธญัณภทัร ชชัวาลย์ เลยพิทยาคม เลย วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัณวรัตน์ นุยศ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ นเรศวร
ธญัดา เกศรินทร์ธร เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ธญัเทพ กูเ้ขียว ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกล (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัเทพ กูเ้ขียว ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัเทพ ทศันอนนัชยั กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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ธญัเทพ วงษธ์ญักรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัธนา ศิริสวสัด์ิ มารีวิทยา ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัธร กงัศิริกุล อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัธร ล้ีเลิศล ้า แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธญัธร สุกสอาด มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ธญันภทัร์ สีห์สิริฉตัร สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ธญัพฒัน์ โซวเจริญสุข มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ธญัพิชชา เขา้เมือง สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ธญัพิชชา เจนคิด บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธญัพิชชา นนัทะแสง เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ นเรศวร
ธญัพิสิษฐ ์ตั้งตระกูลพงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลยัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัภา แสนเยน็ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัภา แสนเยน็ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัมน แกว้เพง็ สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
ธญัมน แซ่ตั้ง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัยรัตน์ นนัทพงศโ์ภคิน ราชินีบน กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ธญัยรัตน์ สุภคัชยัเลิศ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ธญัรดา กะล าพกั บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัรดา เพ่ิมด่านกลาง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัรดา สืบสนัติพงษ์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ธญัรัศม์ิ เอกณรงคศ์กัด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ธญัลกัษณ์ กงทอง มญัจาศึกษา ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ธญัลกัษณ์ ลาดทอง สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัวรัตน์ บวันิล สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
ธญัวรัตน์ รสนู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธญัวรัตม ์ศรีโมรา สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัวรัตม ์สุทธิพนัธ์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธญัวรัตม ์เสนาบรูณ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ธญัวิชญ ์จนัทร์ตรี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธญัสิริ ธรรมศร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนัย ์เลิศรัตนกิจ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนัยช์นก กระจาย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก จริตบญุ ผดุงปัญญา ตาก วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ธนัยช์นก ศรีนวล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก สมประสงค์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ธนัยช์นก สืบสอน วิสุทธิรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยชนก แสงภาณุพงศ์ บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) ชลบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ธนัยพงศ ์ค  าปันแปง เชียงของวิทยาคม เชียงราย เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พะเยา
ธนัยพร วิศิษฏว์ุฒิพงศ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ธนัยพร แสงจนัทร์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนัยมยั รุ่งแสงเงิน หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ธนัยวตั โชติกเดชาณรงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนัยา รัตนมณีวงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยากานต ์อภิโชคบวรทิพย์ วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ธนัยานุช ทลูศิริ อรัญประเทศ สระแกว้ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยาภทัร์ จิระทิพยส์กุล ราชินีบรูณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ธนัวฒัน์ ประสพหมู่ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ธนัวา เสถียรภาพงษ์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนัวาพร ศรีจนัทร์รัศมี ชยันาทพิทยาคม ชยันาท ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธศันชนม ์ดาผา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ธาดาพงศ ์เกษรพรม จกัรค าคณาทร ล าพนู วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ นเรศวร
ธาดาเพชร ชฎาเพชรประเสริฐ ปทมุวิไล ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ธามทอง ทองดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธารณ์ ภู่เช่ียวชาญวิทย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธารณา ชาวโคราช พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สุรนารี
ธารทิพย ์อุทธิยา พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ธารหทยั จารุเกษตรพร มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ธารารัตน์ เจริญสุข เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ธารารัตน์ ทองสุข ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธารารัตน์ โพธ์ิหอม โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ นเรศวร
ธารารัตน์ เมฆสงค์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ธาริณี ค  าศิลป์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธาริตา วรรธนาภา ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธิญาดา คลอ้ยสวาท พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์การกีฬาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
ธิดากร สีหะวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อุบลราชธานี
ธิดาภา อะตะราใจ สตรียะลา ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธิดารักษ ์ใจจิตต์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธิดารัตน์ ไก่ทอง สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธิดารัตน์ ดนตรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ธิดารัตน์ สุทธิประเสริฐ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ อินทร์วนั สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัศรีสะเกษ
ธิดารัตน์ เอียดสุย จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สงขลานครินทร์
ธิตารีย ์ค  าเพง็ บญุวฒันา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ธิติ จนัทวงศ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธิติ ทิวสนเรียง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธิติ ทิวสนเรียง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธิติ สุทธิโสกเชือก ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ธิตินนัท ์อินตะ๊วิน ทา่วงัผาพิทยาคม น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ธิติภูมิ เชิดชูตระกูลศกัด์ิ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธิติมา เนินหาด เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธิติมา ปาสาจงั แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ธิติมา แสงสมัพนัธ์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ธิติยา ฤทธ์ิค  ารพ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธิติวุฒิ จง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิติวุฒิ อินทภูุติ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ธิธาดา สีซา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ธิปก คุน้เคย เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธิปก คุน้เคย เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิมาพร แกว้มัน่ จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ชลบรีุ ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
ธิรดา ภู่ประยรู วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธิษณ์ โชคพนารัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิขาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธิษณ์ภูรี รักษาวงศ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีตามาส ปรักมาศ จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ชลบรีุ ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีทตั จนัทร์มณี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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ธีธชั การสมจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีธชั ขนัแกว้ พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ธีธชั ขนัแกว้ พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธีธชั องศลุาภะ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธีรโชติ รัตนไพโรจน์กุล อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ-การจดัการกระบวนการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรโชติ สุริยนัต์ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธีรดนย ์มัน่สอน วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธีรดา ธีรานุวฒัน์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรดา เมืองทอง พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ธีรดา สิงห์ธวชั ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ธีรดา สุขวิจิตร์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ธีรเดช สวสัด์ิผล สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรเดช อ้ึงอ าพร ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธีร์ธวชั สงัขก์ล ่า ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธีรธาดา จิตตภ์กัดี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
ธีรนนท ์กิจมาพวานนท์ แกลง "วิทยาสถาวร" ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีรนพ ศรีแสง ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ธีรนาถ สีสงัข์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ธีรไนย เพ่ิมวิทย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ธีรพงษ ์สองวงค์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ธีรพล บญุทศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ธีรพชัร์ จิรวฒันานุกูล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีรพนัธ์ จรรยาประดิษฐ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีรพนัธ์ นาลาด สุรศกัด์ิมนตรี นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรภทัร แขมค า ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ธีรภทัร์ จุลละมณฑล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร์ เจริญสุข วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรภทัร์ โชววิ์วฒันา นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธีรภทัร ถานสีมี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ธีรภทัร ทิมทอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ธีรภทัร ธงโบราณ เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ยโสธร วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอนแก่น
ธีรภทัร นนัทพรรุจี ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธีรภทัร นิระภาพ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ธีรภทัร บวัศรี เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร บญุเกิด พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ธีรภทัร พทุธชาติ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธีรภทัร มะโนธรรม มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรภทัร ม่ิงขวญั มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรภทัร รัตน์รองใต้ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรภทัร รัตน์รองใต้ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรภทัร ล้ิมรัตนพนัธ์ุ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอนแก่น
ธีรภทัร์ เลขศกัด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ธีรภทัร วิไลรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร์ แสงงาม สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ธีรภทัร อุทยัมา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การจดัการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรภศัร์ เกิดผล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีรเมธ ศกัด์ิเกิด พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
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ธีรเมธา เขียวสอาด มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีร์ลดา แป้นแหลม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ธีรวสัส์ พลขนัธ์ บรบือ มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เกษตรศาสตร์
ธีรวิชญ ์ชยันนัทส์มิตย์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธีรวิทย ์สุภาวฒันพนัธ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
ธีรวุฒิ ป่าจิก อนุบาลเลิศปัญญา บึงกาฬ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม มหาสารคาม
ธีรวุฒิ แสงจนัทร์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นเรศวร
ธีรศรัณ จนัคง มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธีรศกัด์ิ มหาราช ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ธีรศกัด์ิ สอนเจตน์ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีระ นิลสุวรรณ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ธีระเดช มีลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
ธีระวฒัน์ พรมสอน บา้นดุงวิทยา อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ธีระวุฒิ วงศอ์า้ย เถินวิทยา ล าปาง วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ธีระศกัด์ิ ดวงดาวพารัมย์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ธีราพร ชมภูพฤกษ์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธีราภรณ์ ภิรมยไ์กรภกัด์ิ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรินทร์ จนัทร์เรือง สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ธีริศรา สร้อยค า นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เธียรสิน คนัธมาส นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
นกีรต์ิกุล คณากรไพบลูย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นครินทร์ ชมกวา้ง กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
นครินทร์ รุจิปัญญา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นคินทร์ เนียมประเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นงนภสั แกว้เนตร สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
นงนภสั ณ นคร ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นงนภสั เมืองค า สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นงนภสั เมืองค า สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นงนภสั ศรีนุติยวงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
นงนภสั หวงัสม สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นงลกัษณ์ ดว้งเอียด พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นฐวรรณ ฉิมปลอด พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นฐา อนุสรานนท์ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
นดา ไชยลาภ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี เกษตร ก าแพงแสนวท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นตินนัท ์รักษากา้นตง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและนวตักรรมซอฟตแ์วร์ อุบลราชธานี
นทสรวง ละมุนเมือง ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
นทสรวง สะมะโน เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นที เจวารี มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นที เชิญสวสัด์ิ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นที ผดุงกิจ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนทกร นนัทเดชานนัท์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนทกานต ์เหมทานนท์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นนทป์วิธ เตง็รัง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นนทป์วิธ แตงชุ่ม พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นนทป์วิธ เปาะทองค า โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
นนทพทัธ์ พรมเสนา อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นนทพทัธ์ สหชยัรุ่งเรือง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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นนทพทัธ์ หอยแกว้ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นนทวชัร เสริมศิริ สระแกว้ สระแกว้ วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนทวฒัน์ คุณธีรมงคล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ราชภฏัสวนสุนนัทา
นนทวฒัน์ พระคุณเตม็ลน้ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การจดัการกระบวนการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนธวชั วงัโฉม ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตรและนวตักรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นบชุลี ใจแขง็ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
นพเกา้ ฉิมพลีกุล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นพเกา้ ธรรมษา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
นพคุณ อู่สุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
นพดล แกว้ขนั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
นพดล พรมวงัขวา พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
นพดล สุมูลเวช กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง (เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) เกษตรศาสตร์
นพนนัท ์โตะ๊มี บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นพนนัท ์ถวิลถึง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
นพนยั บญุมา สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นพพร ศรีส าราญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
นพพิชญ ์เทาศิริ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นพมล วงคกิ์ตติ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
นพมาศ บรูณะ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
นพมาศ สงัขแ์กว้ สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นพรุจ ศรีเจริญ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นพรุจ ศรีพงษพ์นัธ์ุกุล ตราษตระการคุณ ตราด วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
นพรุจ ศรีพงษพ์นัธ์ุกุล ตราษตระการคุณ ตราด วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นพวรรณ โกสุมวชัราภรณ์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นพวรรณ ขาวข า พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
นพสิทธ์ิ จนัทรวีระกุล สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นพสิทธ์ิ จนัทรวีระกุล สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภกิตต์ิ ดวงทา้วเศรษฐ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภชนก เอ้ือจงรักษพ์งศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
นภณัชญ ์ปวิตตสิริ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
นภดล คงเพชร สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นนครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
นภนต ์เล่ือนแป้น วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภวรรณ ชยักิจ มธัยมจิตจณั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นภวรรณ ชิณพงษ์ มหาวชิราวุธ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นภสภรณ์ แกว้ประทีป สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
นภสร แซ่ลี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภสร บวัผนั สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
นภสร ปาสาณพนัธ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นภสร ศรีสง่าตระกูลเลิศ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
นภสินธ์ุ เผือดผดุ บวัขาว กาฬสินธ์ุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
นภสินธ์ุ โพธินนัท์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นภหทยั สิทธิฤทธ์ิ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นภทัร ณุวงศศ์รี ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นภทัร เทียนประทีป ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
นภทัร มากเจริญ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
นภทัร์ วิญญกูล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) (หลกัสูตร 4 ปี) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นภทัร สีหะวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
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นภทัร์ชนม ์ตนัติตระการวฒันา สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นภสั แพง่โยธา สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
นภสัชญา เขียวคง จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นภสัชล เพชรสุด เวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นภสันนัท ์ทรัพยอิ์นทร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
นภสันนัท ์ทรัพยอิ์นทร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชารังษีเทคนิค รามค าแหง
นภสันนัท ์ธดว้งทอง อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นภสัพร คมข า อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
นภสัพร วงศรุ่์งเรืองชยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
นภสัรพี เทียนทอง สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
นภสัรพี ผิวค  าสิงห์ เลิงนกทา ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นภสัวรรณ คงประเสริฐ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
นภสัวรรณ เครือวาณิชกิจ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นภสัวรรณ ชอบธรรม ขามสะแกแสง นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสัวรรณ บตุรดีวงศ์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี มหาสารคาม
นภสัวรรณ เผือกเกษม สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นภสัวรรณ สงวนสิน เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
นภสัศิลป์ บตุรประสงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นภสัสร ติงสะ ปทมุวิไล ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นภสัสร ทองแยม้ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
นภสัสร บญุค า สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
นภสัสร ปลูกงาม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
นภสัสร ปันดอก ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นภสัสร พรหมวงศ์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นภสัสร มโนศิลปกร ตะพานหิน พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
นภสัสร มีสรรพวงศ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
นภสัสร แสนโภชน์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
นภสัสร อ่อนประดิษฐ เทศบาล5 สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
นภาพร ขาวสวย เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
นภารัตน์ รัตนคุณ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยม (มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
นภาลยั น่านวรจิรกุล ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา ราชภฏัสวนสุนนัทา
นภาวดา พชัริตากานต์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
นภิศ ศิริโชติยะกุล สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นภิศสิริ ร่ืนสาต สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภิศสิริ ร่ืนสาต สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นรกมล ขนัจอก สตรีอ่างทอง อ่างทอง ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นรบดี ชะโรธร ราชด าริ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บรูพา
นรบดี เดชขนัธ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
นรภทัร ตรึงสถิตยว์งศ์ พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
นรภทัร ปัณณราช พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
นรภทัร์ ภรรณพาดิพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
นรวิชญ ์พาหา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นรวิชญ ์สจัจเทพ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นรวิชญ ์สจัจเทพ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
นรวิชญ ์หวงัสวาสด์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นรเศรษฐ ์กุวะลยั นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นรเศรษฐ ์นิทรัพย์ บางบวัทอง นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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นรเศรษฐ ์ปัญจมาตย์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
นรัญญา ขนัทา ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
นรัญญา บญุรงค์ สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
นรากร ธนศภุวิมล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นรากร ประชาดา มธัยมวดัดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
นรากร สนธยานาวิน เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
นรากร อ ามาตย์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
นราทิพย ์เกตุอูต๊ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นราธิป ไชยรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
นราธิป ทาทอง ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นราธิป บรรดิษฐ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
นราธิป พิเชียรเศวตธารา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
นราธิป ร้อยพรมมา น ้าพองศึกษา ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
นราธิป สิทธิศรีจนัทร์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการเช่ือม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นราธิป อดุลสุทธิกุล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
นราธิป อินสด รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร พาณิชยนาวีนานาชาติวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ เกษตรศาสตร์
นรายตุ ไชยสายณัท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นราวิชญ ์ฉนัทป์ระภากุล สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นราวิชญ ์โพธ์ิกลาง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
นราวิชญ ์ยิง่ยงค์ วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นราวิชญ ์ศรีพายพั ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
นราวิชญ ์สุพรรณอ่างทอง เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
นราวิชญ ์อินทร์แกว้ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
นราศกัด์ิ สะตาปอ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นริฌา อยูส่ะบาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นริฌา อยูส่ะบาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ คณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นรินทร์ ดาประดิษฐ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นรินทร์ทิพย ์มะลิทอง ปทมุวิไล ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นริศ ถนอมทรัพย์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นริศ ถนอมทรัพย์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นริศรา ไชยภกัดี ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
นริศรา บญุศรี พะตงประธานคีรีวฒัน์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นริศรา โมฆรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
นริศรา ราชติง สระแกว้ สระแกว้ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา บรูพา
นริศราพร รัตนอุดม หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นริศา สุนทรศารทลู ทรงวิทยศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นริสรา การะเกษ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
นรีกานต ์มะลิ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นรีทิพย ์นวนแกว้ วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นรีรัตน์ มาตรทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นรุตมช์ยั ชยันลินพฒัน์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสหการ เชียงใหม่
นเรศร ศรีบตุรา วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
นฤกวินทร์ ประจนัทร์นวล วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
นฤชา แกว้ตาทิพย์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(วิชาเอกสตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
นฤชา สุวรรณ์ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นฤบดี วิทรู นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
นฤบดี สุขป้อม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
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นฤเบศ ศรีแกว้ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นฤพร นิตุธร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นฤพร พวงสมบติั สารวิทยา กรุงเทพ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
นฤพานต ์นิยมพนัธ์ุ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
นฤภร บญุญวิฑิต ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
นฤภร เพง็ศรี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
นฤภร อุดม สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นฤเศรษฐ ์อรุณศิริโชค พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงบรูณาการ (หลกัสูตร 4 ปี) เกษตรศาสตร์
นลธวชั ช่อทบัทิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นลทั บวัซอ้น มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
นลินทิพย ์เอียดทองใส ศรีราชา ชลบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นลินนิภา เล สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทมุธานี สงัคมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นลินรัตน์ บญุณัฐรัตน์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นลินรัตน์ บญุณัฐรัตน์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นวกฤต บตุรครุธ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นวดล สมทา เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
นวพงศ ์ภิมาลย์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
นวพร จุลสุข เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
นวพร เช้ือจ๋าย รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บรูพา
นวพร บวัชน มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นวพรรษ อุดมมงคลกิจ ลาซาล กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
นวพล แสนเป็ง ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
นวพล เหมาวิชยั นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นวภูมิ ทองส่งโสม อากาศอ านวยศึกษา สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
นวมินทร จ าปา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นวรัตน์ นามกุล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
นววรรณ กลัน่เกิด กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ มหิดล
นวิยา สุขเกษม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
นจัมีย ์ลือโมะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นจัมีย ์ลือโมะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นจัยมี เหลบ็และ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นชัชา ฉนัทดารา วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นชัชา เวชสุวรรณ์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นชัชาริพร ศรีบตุร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
นชัพร สวยงาม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
นฐักาน ยานพะโยม สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นฐักานต ์เรือนจนัทร์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
นฐักิตต์ิ หลีพรกิตติกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นฐัจีม่ีย ์กาซอ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นฐันรา หอมร าพึง สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีวอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นฐัพงศ ์เจริญยทุธ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
นฐัพงษ ์ไวจ าปา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นฐัพล ฤทธ์ิทรงเมือง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
นฐัรินี ศรีมัน่ ทบัปดุวิทยา พงังา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมวสัดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นฐัวรรณ ชาญอินทร์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นทักานต ์พิมพภู์ลาด แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นทัชา โอพาศรี ทา่ศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
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นทัธ์ชนนั วิริยานนท์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นทัธพงศ ์ทวีเติมสกุล สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นทัธมน ธรรมชาติ ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นทัธมน พงษว์าปี มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
นทัธมน เพง็ศิริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นทัธมน ระจิตวิทย์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นทัธมน ศรีวิชยั สนัป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
นทัธมนต ์ตินตะชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นทัธ์หทยั จรัสด ารงนิตย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
นนัณภชัสรณ์ สิทธิจนัทร์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
นนัทกาญร์ กาญจนสมบรูณ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทกานต ์ประสานเกษม พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทฉตัร เขม็วิชยั พิริยาลยั แพร่ เคมีส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทณัฐฐ ์จอสูงเนิน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นนัทนนท ์จินขนุทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมยานยนต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทน์ภสั จนัทร์ศรีนวล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั จัน่เศรณี วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทน์ภสั สุนทวฒัโรดม ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั แหลมเพชร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั อ่อนสนิท ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทน์ภสั อุดมรัตนะศิลป์ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัทนชั ภกัด์ินิลรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง แม่ฟ้าหลวง
นนัทนชั วฒันากูล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นนัทนทั ชยัวงศ์ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
นนัทพงศ ์เกษมสุขไพศาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นนัทพล ทว้มละมูล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทพทัธ์ พิมพอ์กัษรธนา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทพทัธ์ สิงห์ค  า สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
นนัทวดี เวรุวณาลกัษณ์ มธัยมวดัดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
นนัทวฒัน์ กล้ิงกลางดอน ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทวฒัน์ ค  าหิราษฎร์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
นนัทวฒัน์ พินิจกิจวฒัน์ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจ ศิลปากร
นนัทสิ์นี วรรณรัตน์ มธัยมจิตจณั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นนัทาศิริ สินารุณ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทิกานต ์มิตรช่วยรอด มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นนัทิชา ค  าแกว้ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทิชา ค  าแกว้ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยรชีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทิชา จิรังนิมิตสกุล สายปัญญา กรุงเทพมหานคร ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
นนัทิชา ชามะรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
นนัทิยา อ่อนวงษ์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
นนัทิศา สุบญุสนัธ์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
นนัธมล กดัสูงเนิน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นนัธ์สินี โพธ์ิชาธาร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัวิภา หลา้สุดตา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นยัน์ปพร วิทยาอนุรักษ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
นยันา นาคดี เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นศัรินทร์ จวนเจริญ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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นศัรีน มีสุวรรณ์ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นสัรีย ์กาเจ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
นสัรียา บลูะ ดารุลมาอาเรฟ สตูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
นาขวญั ไกรษี กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
นาญา พลโยธา รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นาดา เก็บทรัพย์ อ  ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นาดา อูระวฒัน์ มดัร่อซาตุลอุลูมิดดีน นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
นาเดีย อาแด อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
นาเดียร์ ฤทธิโต หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
นาธนั ไตรศกัดิพล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นาธาน กุลมา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
นาธาน วรรณสิงห์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
น่านฟ้า ไชยชาญยทุธ์ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นาราภทัร ชตะเจริญยิง่ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นาวี แสงเมือง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
นาวีฮาน เตะ๊หมาน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
น ้าฝน วิมุกตะลพ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
น ้าเพชร สมยนื รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
น าภูมิ เลิศพิทกัษธ์รรม สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นิชกานต ์ทองประดิษฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดลอ้ม  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิชนนัท ์จีนกิจมัน่ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นิชานนัท ์ทบัสาย ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นิชานนัท ์เลิศเลอพงศ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
นิชาภทัร รอดพนัธ์ พนมสารคาม " พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิตธิศกัด์ิ ชูสาย พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาการวิภาค นเรศวร
นิตา น ้าฟ้า นครระยองวิทยาคม (วดัโขดใต)้ ระยอง เกษตรวท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
นิตา วฒันศกัด์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นิติธร พิบลูย์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิติธร พิบลูย์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิติธร พลูทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
นิติธร อคัรชานนท์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหนคร วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
นิตินยั ยะสุนทร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางคน์คร ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
นิติพงศ ์วฒันกุลวิวฒัน์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
นิติพฒัน์ อินฉาย พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นิติภูมิ จนัตา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
นิติภูมิ ศรีหร่ิง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นิติภูมิ สิทธิรักษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
นิติภูมิ สุขชยั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั สมุทรสาคร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นิติภูมิ อาแว อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์ ศรีสนัต์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นิธยาภรณ์ ยกชม ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
นิธยาภรณ์ ยกชม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) ศิลปากร
นิธิกร ไชยบวัแกว้ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
นิธิกร พนัธ์เพชร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
นิธินนัท ์อินทร์นเรศ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
นิธิพฒัน์ รักตประจิต โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิธิเมธ ใจกลางบรูณะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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นิธิวฒัน์ กนัไชย พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
นิธิวฒัน์ ดีเส็ง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิธิวิทย ์ปานวิกรัยโชค กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
นิธิศ ทองฤทธ์ิ วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
นิพพิชฌน์ ศิริศรี ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
นิพทัธา กาพยตุ์ม้ วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
นิพทัธา พลูสวสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
นิพิฐพล จนัทร์อ าพนัแสง นานาชาติ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นิฟาเดีย ลิลละฮก์ุล สตรียะลา ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
นิภาธร จูชูเกตุ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นิภาธร จูชูเกตุ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นิภาพร ช่วยสุข อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นิภาภรณ์ พลูวฒันา สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิภาภรณ์ พลูวฒันา สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิภาภทัร เคียนยีคิ่ว้ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
นิภาภทัร ทะนนัไชย นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิภาภทัร นระทดั แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
นิยดา เสมสายณัห์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิยตุา สิงห์ค  า ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
นิรชา จุฬาวงศส์วสัด์ิ ตราดตระกรคุณ ตราด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
นิรันดร์ พิกุลศรี มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
นิรามยั แซ่เฉีย หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิรินธน์ เก้ียวหลี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ มหิดล
นิรุมล สุวฒันมงคลชยั วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นิลวรรณ ช านาญงาม ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
นิศากร ลิลา สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นิศารัตน์ เถาทิพย์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นิสธิวฒัน์ เจนศิริศกัด์ิ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
นิสรา นิตยภูติพฒัน์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
นีรกานต ์สงล่า หนัคาพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
นีรภา จนัทะเดช สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
นีรวิชญ ์เดียวสุรินทร์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
นีรวิชญ ์เดียวสุรินทร์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่
นีรานนัท ์วีระพจนานนัท์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
นุชนาฏ สุวรรณจนั วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
นุชวรา สมศรี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
นุชิตา จูบรรจง พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นุรฮยัดา มะลีมิง อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
นุสศรา มา้จีน สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจดัการเชิงดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นุสะรีพร กิตติพงศพ์ฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นูรีซา เจ๊ะอาลี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
เนตรชนก ตนัตระกูล ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
เนตรนภา หาญวิเศษมงคล สูงเนิน นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
เนติชยั ยอดหาญ พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
เนติธร ถ่ินทุ่งทอง วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
เนตินนัท ์บญุประสิทธ์ิ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
เนตินนัท ์บญุประสิทธ์ิ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวะไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
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เนติพล สิทธิโชติเลิศภกัดี อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
บงกช วุฒิวรารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บงกชมาศ เกษมาลา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
บงกชมาศ เทียมเมือง ราชินี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
บดินทร์วิทย ์จิตรสมฤทยักุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
บดินธร์ พฤกษพิทกัษ์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บดีพงศ ์จ  าปาเงิน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บรรจงรัก ดุมกลาง กวงฮัว๊ ระยอง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
บรรณวชัร พรมโยธา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
บรรณวิทิต ชาญกิจกรรณ์ อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
บรรพชนา แสงพุม่ เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและนิติศาสตร์ พะเยา
บราลี น่ิมเจริญ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) มหิดล
บวรกิตต์ิ ช่วงชิง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
บวรกิตต์ิ โพธ์ิดี ศรีราชา ชลบรีุ พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
บวรทตั แดงแตง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
บวรวิชญ ์สาราพฤษ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บญัญพนต ์เจียมศรีชยั มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
บญัญพนต ์เจียมศรีชยั มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
บญัญพนต ์ชิดรัมย์ นางรอง บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏับรีุรัมย์
บณัฑิต ห่ิมมะวนั พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
บณัฑิตา คงมะกล ่า คุรุประชาสรรค์ ชยันาท วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
บณัฑิตา ฉิมธนู วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
บณัฑิตา นกยงูทอง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
บณัฑิตา พวงเพช็ร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
บณัฑิตา มหนัตพนัธ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
บณัฑิตา ศภุจินดา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
บณัฑิตา สกุลนามรัตน์ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
บณัฑิตา หนูสุวรรณ พทัลุง พทัลุง พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
บณัทิตา เลบ็ขาว ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
บวัชมพ ูทองประสิทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
บวับชูา พรมสะอาด สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
บาจรีย ์อ  าพร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บารมี ปานสูง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บิสมินลา บญุสิทธ์ิ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
บิสมินลา บญุสิทธ์ิ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
บญุญวฒัน์ ธรรมรักษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
บญุญวฒัน์ วิจารจนัทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
บญุญา พรหมสูตร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
บญุญานุช เจียมใจ สตรีระนอง ระนอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาเคมี ราชภฏัเพชรบรีุ
บญุญาพร บญุแสน หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
บญุญาภา รดิศธีรสุต สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
บญุญาลกัษณ์ วิริยะเกิดชยั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
บญุธิดา นามเหลา อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์ มหิดล
บญุธิดา สืบสิงห์ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
บญุพร้อม นภาพงศสุ์ริยา เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
บญุภกัดี ยอดยางแดง พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
บญุยนุช ทองชอ้ย วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

บญุเรือน ทวีชาติ ชลบรีุ "สุขบท" ชลบรีุ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
บญุสิตา ติโนชงั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บญุสิตา พรหมแดน ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
บญุสิตา ศรีชยั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม วลยัลกัษณ์
บญุสิตา ศรีชยั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์อาหาร วลยัลกัษณ์
บณุฑริกา งามสิริมาศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
บณุพจน์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บณุพจน์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง ระยองวิทยาคม ระยอง อุตสาหกรรมอาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บณุยกร โกษาเสวียง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
บณุยทิพย ์หวู สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
บณุยธร จ้ีกงัวาฬ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
บณุยธร จ้ีกงัวาฬ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์(หลกัสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
บณุยานุช เดชาทยั เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
บณุยานุช ภาระตะวตัร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วลยัลกัษณ์
บณุยานุช ภู่ยิม้ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
บณุยาพร แกว้ทอง หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
บณุยาพร สมหวงั สนมวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ เทคโนโลยสุีรนารี
บนุรดา ฉตัรไชยเดช วดัเขมาภิรตาราม วดัเขมาภิรตาราม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
บรุพล ศกัด์ิศรีเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บรัุสกร อยูดี่ มารีวิทย ์สตัหีบ ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
บรุากร รัชวฒัน์ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บริุศรา รักษารมย์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
บศุรินทร์ แสงทองลว้น เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
บษุกร บึงใหญ่ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
บษุบากร ยถูนนัท์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
บษุยาภรณ์ รัตนะ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสตัววิทยา เกษตรศาสตร์
บษุรารัตน์ ศรีสุระ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บษุราลินน์ ลาลุน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยสุีรนารี
บชิูตา ประทีปแกว้ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
บรูณศกัด์ิ แสนภูวา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
บรูตา เดชพิสุทธิธรรม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
บรูพา จนัทร์เกษ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
เบญจพร ด ารงไทย สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ มหิดล
เบญจพร ศรีรักษา มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
เบญจพร สอนจนัทร์ เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เบญจพล สุขสงค์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เบญจภรณ์ เยาวด์ว้ง พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
เบญจมาภรณ์ ปักชวนเช้ือ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เบญจมาศ ทวีกิจ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
เบญจมาศ อินชิน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เบญจมินทร์ ภูดินทราย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
เบญจรัตน์ ดาราสิชฌน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ วลยัลกัษณ์
เบญจรัตน์ เตม็ดี ประภสัสรรังสิต พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
เบญจรัตน์ ถ่ินทา่เรือ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เบญจวรรณ ตลบัเพชร ชุมแพศึกษา ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
เบญจวรรณ วงษาแกว้ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
เบญจวรรณ อินธิวงษ์ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

เบญจวลัภ ์บญุเมือง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
เบญจเสฏฐ ์ผอ่งสวสัด์ิ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
เบญจิรา พราหมณี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เบญจิรา พราหมณี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
เบญชญา ประยรูหงษ์ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
เบญญทิพย ์เดชบญุ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บรูพา
เบญญทิพย ์ศกัด์ิบริบรูณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เบญญากร คุณประทมุ อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เบญญากร แสงรัศมีมรกต รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เบญญานาถ เขียวหวาน สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
เบญญาภา โคว้ตระกูล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
เบญญาภา ชวเจริญพนัธ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เบญญาภา ธรรมโชติ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เบญญาภา นาคแกว้ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เบญญาภา ยาวะโนภาสน์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญาภา ศรีประภา สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บรูพา
ป.ปัทมา ด าวฒัน์ ปากพนงั นครศรีธรรมราช วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ปกป้อง ธรรมารุ่งเรือง นางรอง บรีุรัมย์ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปกป้อง เหง้สีป้อง สภาราชินี ตรัง ฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปกป้อง ออเจษฎากุล สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปกรณ์ แกว้ชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการทาความเยน็และปรับอากาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปกรณ์ ทองค าภา ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ปกรณ์ ทองค าแสน เลยพิทยาคม เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ปกรณ์ เพียงดวงใจ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ปกรณ์ ล่ิมพรางกูล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปกรณ์ วิทยประสพชยั สตรีระนอง ระนอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สงขลานครินทร์
ปกรณ์เกียรติ แสนสุวรรณ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรุมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปกิตตา เกตุทิพย์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ปกิตตา สมวงศ์ ศรียาภยั ชุมพร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ปจกัรี บรรเทา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ปฌิตา พ่ึงพนัธ์ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ปฎิณญา จนัทร์สมาน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฏิณยา พุม่แกว้ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ปฏิพร กลางประพนัธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปฏิพร จนัทีนอก มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
ปฏิพร ภกัดี ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ปฏิพล จนัทะบรีุ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
ปฏิพล บญุจองรัตน์ แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
ปฏิพล ศิวะภานนท์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล อุบลราชธานี
ปฏิพล สมบติั สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ปฏิพทัธ์ ล้ีตระกูลศิลป ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปฏิพทัธ์ แสงรอด อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต ์- แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปฏิภาณ คงโฉลง ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปฏิภาณ เครือออ้ย เทิงวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ปฏิภาณ ดอนเลา้ไพร พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ปฏิภาณ ธนาวิรัตนานิจ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ปฏิภาณ เลิศโพธาวฒันา พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
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ปฏิภาณ สิทธิสุรินทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปฏิภาณ เหล่าพิเดช วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ปฏิมา เวชศาสตร์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฐนาวดี ลาเลียง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ปฐมโชค เชาวช่ื์น แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ปฐมพงศ ์ตุ่มแกว้ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ปฐมพงศ ์มิมาชา ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ปฐมาวดี บญุช่วย สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
ปฐวี วิเศษชู พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปฐวี วิเศษชู พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฐิพงษ ์สินทรัพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ปณดล กงชยัภูมิ ภูเขียว ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ปณพงศ ์ค  าเพชร นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปณพงศ ์สุขเจริญ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปณวชัร วงคแ์หลมสิงห์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ปณวิทย ์ชมวงษา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ปณาลี เหล่ียมวฒันา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณิฎฐา พิมพพิ์เศษ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ปณิดา จิตติสงัวร สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูยบ์  าเพญ็" ชลบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณิดา จิตติสงัวร สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ อุตสาหกรรมอาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณิตา แกว้ทอง สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ปณิธาน ชูเลิศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ปณิธาน ทองบอ่ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ปณิธิ เวชพิทกัษ์ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วลยัลกัษณ์
ปณิธิ เวชพิทกัษ์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วลยัลกัษณ์
ปณิธิ สุวรรณโณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สถาบนัหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปณิธิ สุวรรณโณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปณิสรา ดีเลิศ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ปดิษฐพร จนัทร์เส้ียวรัศมี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปติมา ค  าทวี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปทิตตา จนัโทริ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ปธิกร พุม่ปรีดา นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปธิกร พุม่ปรีดา นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปนดัดา มานอ้ย พรานกระต่ายพิทยาคม ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ปนดัดา ล่ี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ปนิดา โมกน ้าเท่ียง อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ปนิวฒัน์ บวัถนอม แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปพณพร ทะสวสัด์ิ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ปพิชญปรัชญ ์ทศันียพงค์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ปพิชญา เกิดทะเล ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปพิชญา ขนุจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปพิชญา ขนุจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปพิชญา ดีอินทร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปพิชญา โพธ์ิรี สตรีวรนาถบางเขน กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ปพิชญา อุปจกัร์ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ปภพภณ อินทร์สมบรูณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภสัรา ดวงเนตร สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
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ปภสัรา ทีนิวงษ์ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภสัรา ปอทเจส เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ศิลปากร
ปภสัสร เอ่ียมแข สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภสัสร เอ่ียมแข สงวนหญิง สุพรรณบรีุ คณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภาดา เกิดโชค สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.ม.) (การออกแบบดิจิทลั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปภาดา เพียรยิง่ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ปภาวรินท ์กรุมสูงเนิน อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ปภาวรินท ์บญุถงั ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ปภาวรินทร์ ค  าพรหม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ปภาวรินทร์ ไตรยสุทธ์ิ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
ปภาวี ขนุคลงั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปภาวี รักษาภกัดี ค  าแสนวิทยาสรรค์ หนองบวัล าภู วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปภาสิริ คงเพช็รศกัด์ิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปภินวิทย ์สินสงัข์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ปยดุา บ ารุงเมือง เทพศิรินทร์ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(วิชาเอกสตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
ปรตา เศรษฐกุลอนนัต์ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ปรธีรา ยิง่ด านุ่น ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรมตัถ ์ภกัด์ิโพธ์ิ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
ปรมตัถ ์ศรีคชา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปรมาภรณ์ ค  าชมภู ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ปรมาภรณ์ รังสิกุล นครนายกวิทยาคม นครนายก วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี บรูพา
ปรมินทร์ โหมขนุทด เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปรมี ส่องแสง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปรเมศวร์ ศรีเจริญ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-สร้างเคร่ืองจกัรกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปรเมษ สวนจนัทร์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ปรเมษฐ ์อสัวะวิสิทธ์ิชยั กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทศโนโลยวิีศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปรวรรตน์ บวัพนัธ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ปรวีร์ ปิติ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ประกายดาว พาหะ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ประกายทอง จองสุ เถินวิทยา ล าปาง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ประกาศิต วรถา อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ประกาศิต สุวรรณเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ประชานาถ แสงสวสัด์ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ประพฒัน์ แตงอ่อน แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ประพิมพภ์รณ์ ศีละมรรค สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ประภสักรณ์ สัง่สอนอาตม์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ประภสัสร ชูช่ืน สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ประภสัสร ไชยของพรม เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ประภสัสร นาคแยม้ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ประภสัสร สุดใจใหม่ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ประภสัสร สุดใจใหม่ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ประภากมล นวมข า ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ประภาพร มาสวน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ประภาพิชญ ์พรมจนัทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ประภาภทัร จนัทร์แดง บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การจดัการกระบวนการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ประภาลดัด ์ศรีแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ประภาวดี ทองค า หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ประภาวดี พลอยแกว้ นครนายกวิทยาคม นครนายก วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ประภาวลัย ์แก่นจนัทร์ธนกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
ประภาสิริ กลบัสุข สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ประวญัญา พ่ึงเทียน ปทมุวิไล ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ประเวช วงษบ์ญุยงั ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ประสิตา หม่ืนวิเศษ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ปรัชญา เบญ็จวรรณ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปรัชญา ปะเภโส วาปีปทมุ มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ปรัชญา มาลาศรี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ปรัชญา สายอน้ ทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ์ สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ปรัชญา สุทธิพนัธ์ุ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบึนและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปรัชญา อุ่มวงั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ปรัชญากร ปะวะทงั สวีวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปรัชญาภรณ์ ศรีรัฐ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ปรัชณวดี หงษบ์ญุ ดรุณสิกขาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปรัตถกร สาลี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ปรางคทิ์พย ์สมใจ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา) เกษตรศาสตร์
ปรางคว์ลี ฉะออ้นศรี มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มหาสารคาม
ปราชญ ์บญุชด หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปราชญาดา เพช็รแสนงาม บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
ปราณปริยา เกิดเงิน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
ปราณปริยา มินวงษ์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์การกีฬาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
ปราถนา เตรียมสกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปรายฟ้า ศรีแก่นแกว้ ราชินีบรูณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ปรารถนา กา้นยก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ปรารถนา สืบโสดา กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ปริฉตัร ชูเมฆ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) ศิลปากร
ปริฉตัร เสือไพร ประจวบวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปริชญธ์นัย ์สงัขม์ณีเวศน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
ปริญญ ์โนวาเชค สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปริญญ ์โนวาเชค สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปริญญา ชาวตวนัตก บา้นลาดวิทยา เพชรบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปริญญา ปะนิทานะโต บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ปริญญารัตน์ รักหะบตุร สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มหาสารคาม
ปริญดา เตชะพิริยะกุล ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ปริญตรา หงษบ์ญุเสริม ภาชี "สุนทรวิทยานุกุล" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปริญาวรรณ ผาตินาวิน สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
ปริณดา แกว้กนัใจ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ปริณดา คงวฒันสิน สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปริตตส์ร บตัริยะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชารังสีเทคนิค ราชวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์
ปริตร พรหมรักษ์ สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปริตา สู่สม วรนารีเฉลิม สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ปรินทร แกว้มาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บรูพา
ปริยากร โคสิตานนท์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปริยากร โพธ์ิส าราญ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปริยาดา อากามะ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ปริยาภทัร ปฐมาวฒันากาญจน์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ปริยาภทัร อาจวิชยั เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ปริษา กนัยายน ประเทียบวิทยาทาน สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ปรีญานุช เขาวิเศษ เมืองเชลียง สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ปรีณาภา พฒันพฒันานนท์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปรีณาภา พฒันพฒันานนท์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปรีดาภรณ์ จนัดา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ปรียานุช จอมค าสิงห์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ปรียาพร พลัวนั ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ปรียาภรณ์ จงหมัน่ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ปรียาภา เกิดธนกิตต์ิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ปรีฤทยั เจริญจริง ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ปฤญจ ์ประดบัญาติ นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปฤณ สรังษี ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปฤณ สรังษี ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฤษฎี วีระชาติ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
ปลวชัร เสมจิตร สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปลายฝน เรือนทอง บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปลายฟ้า ชยัก าธร เทศบาล 1 (เอง็เสียงสามคัคี) สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปล้ืมปิติ ดวงสวสัด์ิ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวรรัตน์ ไชยรัตน์ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
ปวรวรรณ อินทะรังษี กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ปวริศ ณ พิบลูย์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ปวริศ ประเสริฐศรี สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปวริศ ศิริพิพฒัน์ถาวร นางรอง บรีุรัมย์ วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวริศ ศิริพิพฒัน์ถาวร นางรอง บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมการขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวริศร์ หุตะเศรณี ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ศิลปากร
ปวริศร์ อศัวนนทาวงศ์ อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปวริศา ขอ้มบญุ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวริศา ชยัด า โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ปวริศา เมืองแกว้ พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปวรุตม ์ตริสกุล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ปวรุตม ์ถึงทา่ดี พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปวเรศ นุตภูติพงศ์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปวเรศ สนัธณะลกัษณ์ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั -อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปวนัรัตน์ เนียมทอง สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวาริศร์ วรสุพฒัน์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวิช สงัขว์ารี กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ปวิช เสาวสกั นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวิชญา โกวพฒันกิจ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-โทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปวิชญา สตัยะยกุต์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ปวิธ อ้ึงอารุณยะวี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ปวีณ์กร ทองพนู ศรียาภยั ชุมพร ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ปวีณ์ธิดา นาเหลก็ แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวีณ์นุช เนตรคุณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ปวีณ์นุช ล่ิมพานิช สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปวีณา แวงแกว้ กนัทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
ปวีณา อินทร์ปราบ พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัธนบรีุ
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ปฬาสิณี คุรุปัญญา สตรีพทัลุง พทัลุง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ปองกานต ์สุขทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปองธรรม สร้อยระยา้ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
ปองพล โพธิผล กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัญจพร ชยัภูมี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ปัญจพล จินตนะพนัธ์ เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ปัญจมา ลน้เหลือ เมืองเชลียง สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ปัญจมา สมบติัก าไร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
ปัญชยากร อ่อนวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ มหิดล
ปัญชิกา ตนัติปาลี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ปัญญ ์วิริยานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัญญดา สุขรักษา เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเวบ็และส่ือโตต้อบ ศิลปากร
ปัญญล์ภสั จอมแปง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ปัญญากร แปงจ า เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัญญาพร ดอนดีไพร พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
ปัญญาพล หลีกชัว่ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัญญาภรณ์ วรรณกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ปัญณวิชญ ์รุ่งกล่ิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชลบรีุ ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัญวสาข ์รัตนสิงห์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
ปัญวสาข ์รัตนสิงห์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัฐน์ พชัรด ารงกุล พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา ทกัษิณ
ปัฐสรณ์ หลา้ลุน ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณชญา จกัรัส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ปัณชญา ดวงช่ืน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปัณญศกัด์ิ ธีรฤทธ์ิเฉลิม หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณญศกัด์ิ ธีรฤทธ์ิเฉลิม หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณฑารีย ์ถาวรเจริญวฒัน์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัณฑิตตา งามนิมิตร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา ชุมแสง ณ อยธุยา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัณฑิตา ทองหอม สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปัณฑิตา เท่ียงนนทรีย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ปัณฑิตา พิศวงปราการ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณณ์ กิตติพินิจนนัท นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัณณ์ชเล ยิง่มีพาเจริญ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ปัณณทตั จนัเจ๊ก คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
ปัณณทตั สิงห์งาม สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัณณธร ดิสระพงศ์ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณณธร ทบัทิมทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ปัณณธร ภูผา สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ปัณณธร ศิริจนัทร์เพญ็ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัณณธร ศิริจนัทร์เพญ็ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกสืประยกุต์(หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัณณธร สุวรรณวุฒิ แก่งคอย สระบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัณณธร เอ่ียมสอาด ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมวสัดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปัณณรุจน์ พชัระภูมิสิทธ์ิ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณณวฒัน์ แทน่อ่อน หว้ยยอด ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปัณณวฒัน์ พงศศ์รีอศัวิน ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัณณวฒัน์ สามสี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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ปัณณวฒัน์ สามสี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณณวิชญ ์จารเทพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์สาขาวิชาทนุ พสวท.เลือกสาขาเทอม2 วลยัลกัษณ์
ปัณณวิชญ ์พุม่เจริญ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปัณณวิชญ ์เสนียว์งษ ์ณ อยธุยา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม บรูพา
ปัณณิกา บ ารุงบรีุ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
ปัณภสั พงษอุ์ดม หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัถยา คะองักุ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
ปัถยา คะองักุ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ปัทมกร รอดสุนทร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัทมนนัท ์พิมพเ์จริญ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ปัทมพร เกียงแกว้ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ปัทมาพร ฉาไธสง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัทมาพร สิขิวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ปัทมินี กิตติพยคัฆ์ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร บรูพา
ปาจริยา เครือวรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ปาฏิหาริย ์จนัดาวงษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปาณิดา นาครอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร สวนดุสิต
ปาณิศา เฉยพงษ์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปาณิศา โดยถนอม สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปาณิศา สุดเลิศ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ปาณิศา องคพิ์สุทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ปาณิสยา สงัสะนา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ปาณิสรา เกรยรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ปาณิสรา แกว้นิตย์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปาณิสรา แกว้นิตย์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปาณิสรา โคธา อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุตอุ์ตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปาณิสรา เจริญธนบดี ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปาณิสรา ชนะกิจ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปาณิสรา รัชตภูวดล สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปานชนก สีตุกา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปานเนตร มโนวราวุฒิ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปานวาด เนียมหอม หนองจอกพิทยานุสรณ์มธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปารณีย ์จงมโนประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ปารณีย ์จรัญยาอ่อน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปารมี โชคขจรเกียรติ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปารมี ปริุนทราภิบาล พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปารเมศ แซ่อ้ือ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปารย ์ชลสาคร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ปารยป์ภสักุล วงศสี์ชิน สายปัญญา กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ปารยไ์พลิน วิสาสงัข์ น ้าพองศึกษา ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ปาราเมศ รัตนเดชก าจร สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ปาริฉตัต ์ตั้งศรีเกียรติกุล บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.ม.) (การออกแบบดิจิทลั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปาริฉตัร ศิลาอาสน์ สารสาสน์วิเทศบางบวัทอง นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปาริชาด ทรัพยช์นะกุล ดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ปาริชาต นาคเกิด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาริชาติ ไชยชนะ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาอาชีวะอนามยัและความปลอดภยั สวนดุสิต
ปาริชาติ มีผลกิจ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ปาริชาติ ศิริมุสิกะ จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปาริชาติ สุพรรณโรจน์ มาบตาพดุพนัพิทยาคาร ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปาริตา จิรเจษฎา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ชยัภูมิ ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
ปาลิตา จารุวรพงษ์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
ปาลิตา เสือเพชร พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
ปาลินี สุขเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ปิติณัช อุปัญญ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอนแก่น
ปิติพฒัน์ เลิศศกัด์ิเสรีกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิตุชยั มิตรภกัดี โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ป่ินกาญจน์ กนัทะอินทร์ มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาสารคาม
ป่ินปัก โชติกะพกุกณะ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ป่ินปินทัธ์ สุวรรณสถิตย์ เลยพิทยาคม เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ป่ินพงศ ์กลว้ยน ้า วินิตศึกษา ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ป่ินมนสั ทีสกุล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปิยกร ทตัตินาพานิช ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปิยเกษ ดิษฐาน กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยฉตัร นยัเจริญ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ปิยฉตัร อุดม สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปิยชยั แกว้ชุ่ม นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยชาติ เอ่ียมส าอางค์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปิยณัฐ ทิพรังศรี พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ปิยณัฐ ยวุะวาสน์ ทา่เรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยธิดา ตั้งจิต เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ปิยธิดา นวลอนงค์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยธิดา พิมพิลา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั -อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยธิดา ล าบอง เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยธิดา สตัตบตุร กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยธิดา เสือเฒ่า เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ปิยธิดา หนูสมตน สตรีระนอง ระนอง ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วลยัลกัษณ์
ปิยนนัท ์เพชรรัตน์ สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
ปิยนนัท ์หาดขนุทด มธัยมด่านขนุทด นครราชสีมา วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยนนัท ์หาดขนุทด มธัยมด่านขนุทด นครราชสีมา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปิยนุช บญุญฤทธ์ิ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยพร ชูแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยพร นาไชย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ปิยพทัธ์ ล้ิมรัศมี ปากเกร็ด นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยภกัษ ์ขนุอินทร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปิยภกัษ ์ขนุอินทร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยภกัษ ์ขนุอินทร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยภทัร คุสินธ์ุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ปิยภทัร์ ทรวงสงัเวียน จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปิยมน วงศพ์นัธ์งาม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ปิยรัตน์ วิศรียา บวัขาว กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปิยวดี อนัทอง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ปิยวรรณ จนัทวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
ปิยวรรณ ใบบง้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปิยวรรณ แปงนุจา ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ปิยวรรณ์ รอดกลาง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยวรรณ สุขสมบรูณ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปิยวรรณ หน่อปาลม์ พนาศึกษา อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปิยวรรณ หน่อปาลม์ พนาศึกษา อ านาจเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยวฒัน์ บญุเชิญ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปิยวฒัน์ บญุเชิญ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยวฒัน์ อภยัรัตน์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปิยวฒัน์ อินทรสุวรรณ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปิยวิทย ์สุวรรณปัฏนะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ปิยะ ตั้งกาญจนภาสน์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปิยะ พารามนต์ สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปิยะเกศ พ่ึงประชา นกับญุเปโตร นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ปิยะฉตัร มาตชรา นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
ปิยะฉตัร ศิริเขต สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ปิยะณัฐ อิทธิสุพรรัตน์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ปิยะธิดา โยธาฤทธ์ิ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
ปิยะธิดา เสน่ห์นุกูล สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการเช่ือม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยะรัตน์ บตุรจินดา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
ปิยะวดี นุชิต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ปิยะวรรณ พรส่ีภาค สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยะวรรณ สมบญุโภชน์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ปิยะวชัร ลิขิตลือชา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ปิยะวฒัน์ กิตติฤดีกุล เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ปิยะวฒัน์ เนาววิ์จิตร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยะวฒัน์ วฒัโน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ปิยะวิชญ ์ผดุวรรณา ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ปิยะสุดา สีน ้าเงิน สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ปิยงักูร ชูพลู หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปิยงักูร พุม่จนัทร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ปิยา ช่วยบ ารุง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยากร โภคะสุนทรางกูล ราชินี กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ปิยาพชัร สจัจาวงศว์ณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยาภรณ์ ชูข  า พิมายวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยาภรณ์ พิกุล ชานุมานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิลนัธนา ขนุอินทร์ พลวิทยา สงขลา วิศวกรรมเคร่ืองกล (วิทยาเขตชุมพร) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ป่ีแกว้ ปาสาเน สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ปีติ ชวาลทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ปญุชรัสม์ิ กิตติกุลกนัยากิจ เบญจมราชูทิศจนัทบรีุ จนัทบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปญุญพฒัน์ เพ่ิมสวสัด์ิ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปญุญพฒัน์ ออเจริญรุ่งเรือง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
ปญุญาสิทธ์ิ เลาหะนาคีวงศ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ปญุญิศา เดชเดชะ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ปญุญิศา นิติรัฐสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปญุณพฒัน์ ครุฑค า พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ปณุฑริการ์ บญุวงศวิ์วฒัน์ ราชินีบรูณะ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ปณุฑาริกา นรสาร แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
ปณุณพฒัน์ มูลตรีภกัดี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ปณุณวฒัน์ ศรีปาน วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุณวิช จนัทร์เพชร สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
ปณุณวิช ฝอยทอง จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ วลยัลกัษณ์
ปณุณวิช โภชน์เกาะ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปณุณวิชญ ์พานิชผล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณุณิทธ์ิ เปล่ียนสายสืบ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ปณุภพ พวงแกว้ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ปณุยนุช มูลตรีภกัดี พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ปณุยภา อน้จีน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุยวจัน์ เสสสุวรรณ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุยวจัน์ แสบงบาล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ปณุยวีร์ กอ้งกวิน วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ
ปณุยวีร์ ทองไทย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ปณุยวีร์ ธีรโชติเรืองวุฒิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปณุยวีร์ พยหุะเกียรติ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ปณุยวีร์ เสวตสมบรูณ์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณุยวีร์ แสนสีจนัทร์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ปณุยวีร์ หิรัญเนตร ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ปณุยาพร ทองพนัชัง่ หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ปณุยาพร ธรรมนูญ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ปณุยาพร อศัยาพร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ปริุมปรัชญ ์ยงูศิริกาญจน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ปริุมปรัชญ ์เสมอภพ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปนูเดือน ภมรศภุกุล มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปนูเดือน ภมรศภุกุล มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปริูดา พรานพนสั ทา่ม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
เปมาวดี จนัตะ๊วงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เปมิกา บญุประสงคกิ์จ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
เปมิกา ป้ันประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงบรูณาการ (วท.บ.) (หลกัสูตร 4 ปี) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เปมิกา หอมจนัทร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
เปมิกา หอมหวล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เปรม บญุชู สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เปรมชิตา ฉายแสง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ สงัคมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) เกษตรศาสตร์
เปรมนิดา จนัทร์หอม อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
เปรมมิตา เกตุวงษ์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เปรมศกัด์ิ ตนะทิพย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ผกามาศ จตุัรัส ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ผกามาศ ชูส่ง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
ผกามาศ ชูส่ง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
ผกามาศ เทพรักษา ปากเกร็ด นนทบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ผกายวรรณ์ นวลจนัทร์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ผกาวดี จนัทร์โชติ นารีวุฒิ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ผกาวรรณ เทียบฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ผกาวรรณ สุนทรินทร์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ผดุงเกียรติ มณีบงัเกิด คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ผดุงเดช โสจนัทร์ บา้นดุงวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ผองผไท จนัทโยธา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ เกษตรศาสตร์
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ผาณิตา เพช็รสุก กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
เผา่เทพ กาลตนากูล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ไผห่ลิว แซ่เจียม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
พงศกร ค  าพรหม เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
พงศกร ค  าพรหม เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
พงศกร จนัทสุวรรณ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พงศกร จิตตพิ์นิจ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
พงศกร ทบัทิมไทย บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (สหกิจศึกษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พงศกร บญุยงค์ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พงศกร วงษศ์รีแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
พงศกร วิมูลชาติ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พงศกร สุรเดชพงษพ์ฒัน์ สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
พงศกร หวัเขา มธัยมวดัควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พงศกร เหล่าพิพฒัน์ตระกูล ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พงศกร อ่อนโพธ์ิแกว้ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
พงศณิ์ธิศ ไทยนิยม อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พงศท์รัพย ์ศรีตะสงัข์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พงศธร ข  าเกล้ียง วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
พงศธร โงนมณี จตุรพกัตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พงศธร จนัทร ปัญญาวิทย์ ตรัง ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
พงศธร จนัทร์น่ิม หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
พงศธ์ร เดชสุภะพงษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงศธร ผอ่งศรี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พงศธร อินตะนยั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
พงศน์ริศย ์เปล่งแสงศรี สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูยบ์  าเพญ็" ชลบรีุ วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงศป์ณต ชูวงศว์าน สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พงศพรณ์ มุกสาน แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงศพ์ล ข  าพล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏันครศรีธรรมราช
พงศพ์ล พงศศ์รี สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พงศพ์ล เพชรประไพ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
พงศพ์สิษฐ ์บษุรานุวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พงศพคั จรรยสุ์ปรีด์ิ วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
พงศพฒัน์ วิพิมพสุ์ทธ์ิ อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พงศพ์ทัธ์ ถิรมงคล สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
พงศพิ์พฒัน์ มัน่ยนื สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงศภคั ไพศาลชชัวาล วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พงศภคั วฒันาเสรีพล บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
พงศศิ์ริ เจริญกฤตยาวุฒิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พงศศ์กุรีย ์ป้ันศิริ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พงศส์ธร ประสิทธิมาตา สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พงศสิ์ริ นาสา บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พงศสุ์ภา เนตรแสนสกั มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พงษเ์ดช พนัธ์คีรี หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พงษธ์นฐั หาดทะเล สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
พงษน์รินทร์ เอมสอาด โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พงษเ์พชร หงษโ์ต ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
พชร เขียวสอาด พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พชร ทวยจนัทร์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชร ทองคง โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชร ธนากูลวุฒิพร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พชร ประสานทวีผล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
พชร ประสานทวีผล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พชร เพชรวิเชียร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วลยัลกัษณ์
พชร มูลค  า ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ แม่ฟ้าหลวง
พชร ลาสา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พชรกมล กาศลงักา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
พชรกมล กาศลงักา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
พชรพงศ ์ป้อมปราณี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พชรพร บญุสิน สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พชรพล จีนขจร ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชรพล ไชยแสง นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
พชรพล ว่องวชัรพร วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-โทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชรพล เวชมนสั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พชรวรรณพร สมปัญญา สตรีภูเก็ต ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
พชรวฒัน์ สิริธนาทรัพย์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พชรวิชญ ์ประเสริฐพงษ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
พชรศกัด์ิ ทองสิทธ์ิ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พทญัญู สุรักษา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พนธกร ไชยเกตุ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
พนธกร แพแสง สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พนธกร ภกัดีโชติ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พนธกร อยูช่า สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
พนชักร การะเกษ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
พนิชกรณ์ แกว้สนัน่ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนิดา โพธ์ิอ่อง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนิดา สุนทรศาลทลู ชยับาดาลพิทยาคม ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนิตนนัท ์แพนอ้ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนิตพร อุตรมาตย์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
พนิตานนัท ์เลิศทวีรัชต์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
พรกนก ศรีโกศล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรกมล กิติพนาศิลป์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรจิรา แสงเขียว ปากเกร็ด นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พรชนก ทาระพนัธ์ุ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรชนก บญุสม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
พรชนก ผอ่งใส วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
พรชนก ศรีกนก เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พรชยั บญุราช หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พรชิตา เจษฎาธนบดี เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
พรชิตา พลเยีย่ม โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
พรชิตา โพธ์ิศรีทอง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
พรชิตา มัน่เครือ มารีวิทยากบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ เคมีสิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรชิตา รวมเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรชิตา เวชสิทธ์ิ ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วลยัลกัษณ์
พรชิตา อยูสุ่ข ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
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พรดนยั โมชยั เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
พรทิพา แซ่โงว้ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรทิพา บา่งสุวรรณ์ นารีวิทยา ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พรเทพด ารงค ์ยะสะพงั ศรียาภยั ชุมพร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมยานยนต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรธิดา เภตรานนท์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พรนภสั ใจซ่ือ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและเคมี ราชภฏัอุดรธานี
พรนภสั บญุพงษ์ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
พรนภสั ป้ันงา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
พรนภสั วงษเ์ส็ง สระแกว้ สระแกว้ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรนภสั แสงบญุ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
พรนรินทร์ อุบล สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พรนชัชา บญุศิริ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรนฐัชา ผูอุ้ตส่าห์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พรนบัพนั กล่ินมณฑา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรนิภา แสงสว่าง นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรบดินทร์ ดีสุข ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
พรปวีณ์ ทองธิราช สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
พรปวีณ์ พรหมสุวรรณ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พรปวีณ์ ศรีวสุมดี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรพรรณ วิไลยรัตน์ ปากจ่าวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
พรพรหม ทองมาก หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
พรพรหม วฒันสุขนนท์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรพรหม วฒันสุขนนท์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรพิชชา ธิปัตย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรพิชชา มินศิริ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมดนตรีและสือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรพิชญา สิงหราช เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรพิชา พินนาพิเชษฐ์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
พรพิทกัษ ์ทบัพงษ์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พรพิพชัร สุวรรณวิชิตกุล บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การจดัการกระบวนการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรพิพชัร สุวรรณวิชิตกุล บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พรพิพฒัน์ อุตมวุฒิก าจร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรพิมล ช่วยเพญ็ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
พรพิมล ชูทนั พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สุรนารี
พรพิมล เซ่งอั้น เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรพิมล ตะ๊สุ สรรพวิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
พรพิมล พรหมรัตน์ ศรียาภยั ชุมพร ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรพิมล หอมดวง ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
พรพิโมกข ์จนัทร์หอม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม ศิลปากร
พรไพลิน บญุเพ่ิม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
พรไพลิน ลิปภานนท์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรมนสั วิสมล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ มหิดล
พรรณกร อยูดี่ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรรณธร เปดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
พรรณธร วฒันวิเชียร ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเคมี บรูพา
พรรณนารา ศรีไพบลูย์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรรณนิภา วรโพธ์ิ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
พรรณปพร สอนถา อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พรรณปพร สอนถา อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
พรรณพนชั ช่วยสง สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรรณพษา ภูมี แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
พรรณพชัฌา เจริญมโนจรัสกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
พรรณพิไล ปัญญาผล แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
พรรณภสัษา ภกัดีศรี จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรรณวษา ศรีธรณ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พรรณวสา กฎมจัฉา เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรรณวสา กองจ าปา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์การกีฬาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรรณวสา วงศก์ญัญา จกัรค าคณาทร ล าพนู วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
พรรณิสรา ป่วนป่ัน ธิดานุเคราะห์ สงขลา สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรรภษา ปนิูล พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
พรรวษา บญุยนื นครสวรรค์ นครสวรรค์ ฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรรษกร วงศง์ามข า โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
พรรษชล พทัธกุลพงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรรษชล พทัธกุลพงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรรษนนัท ์เสถียร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรรษนนัท ์เสถียร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรรษพล เกิดศิริ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรรษวรรธน์ เพชรโก นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พรลภสั ใจอารีย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ มหิดล
พรลภสั หลงสมบญุ วดัไร่ขิงวิทยา นครปฐม วิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรวรินทร์ อุ่นเจริญ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พรวี ป่ินมณี หนองฉางวิทยา อุทยัธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บรูพา
พรศิริ ทองวิเศษ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรศิริ พทุธรักษ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
พรสวรรค ์บตุรดี ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
พรสินี ตนัอุตม์ เทศบาลวดัไทยชุมพล สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
พรสินี เลิศเจริญวงศ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
พรหมนรินทร์ สุภานิล สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรหมนรินทร์ สุภานิล สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรหมพร ทองเพชร เลยพิทยาคม เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรหมพิริยะ เจริญพานทองดี วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรหมเพชร สินบญุญานนท์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรหมสร ปริยาปัญจางค์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พร้อมพิชช ์ภูใจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พริมา ควรประเสริฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
พริมา บญุยงั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
พริมา องคเ์จริญ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
พริษฐ ์แพงทวี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พริสร สุริยาสยั ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พฤกษ ์อยา่ลืมญาติ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พฤทธ์ิ ลุนสืบ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พฤษา เรืองทอง สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พลกฤต กาอ่วน เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบน็และอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พลกฤต กุลเสือ นครนายกวิทยาคม นครนายก วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พลกฤต สืบส าราญ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
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พลกฤต อูปแกว้ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลธีร์ พนารี มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหิดล
พลพงษ ์นวพงษพิ์พฒัน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พลพฒัน์ ฟมูฟัก ปากช่อง นครราชสีมา วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พลภทัร วฒันชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พลภูดล เสนคราม สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
พลภูมิ ไทยค า สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พลวตั แสงผดุง กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พลศิลป์ เช้ือมอญ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
พลอยจิรา กุลวิวฒัน์ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
พลอยชมพ ูวุฒิสิงห์ชยั สุรวิวฒัน์ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พลอยชมพ ูสองสีขวา อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พลอยนภา หลาบเหลือ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตร ก าแพงแสนวท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พลอยนิศา สบายสุวรรณ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงบรูณาการ (วท.บ.) (หลกัสูตร 4 ปี) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พลอยประภา วนัศิริกิจ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พลอยไพลิน บวัลา กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
พลอยไพลิน ยงัสูงเนิน สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลอยไพลิน เวียงสนัเทียะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พลอยไพลิน หวงัโสะ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ทยาศาสตร์  พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พลอยรดา หนองหารพิทกัษ์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
พลอยรวี กะการดี โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
พลอยริน สอาดศรี สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
พศวตั วิชิตสโร โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พศวตั ออ้ยปก มหาวชิราวุธ สงขลา ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พศวีร์ ทดัภู่ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พศิตา พรรณศกัด์ิ สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พศิตา พรรณศกัด์ิ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
พสิษฐ ์ถนดักิจ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พสิษฐ ์ล้ีสุทธิพรชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พสิษฐ ์ศรีวฒันศกัด์ิ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พสิษฐ ์ศรีวฒันศกัด์ิ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พสิษฐ ์ศรีวฒันศกัด์ิ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พอเพียง เกตุพงษพ์นัธ์ุ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัชลีพร ขจรศรี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
พชัฎาภรณ์ ทิพโอสถ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
พชัรกิตต์ิ โรจนวิชญว์ราธร พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัรดนยั ขจรกล่ิน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัรนนัท ์สุทธิจินตทิพย์ สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พชัรพร แกว้ข  า หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พชัรพร แกว้วิหค เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
พชัรพร ฉิมวาท อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พชัรพร ล่องสุวรรณา วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พชัรพร วงศร์วิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
พชัรพร สุราภา นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชัรพล จตุการ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พชัรพล ทาค า สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัรพล สกิดใจ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
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พชัรไพลิน ไชยพนัธ์ุ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
พชัรภรณ์ มาแสวง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
พชัรวีย ์เขียวแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สงขลานครินทร์
พชัรวุฒิ ศรีบญุจนัทร์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชัรากร ศิระอ าพร กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัอุบลราชธานี
พชัราพรรณ กาญชนะพนัธ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
พชัราพรรณ ผิวอ่อน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
พชัราพรรณ พฤกษสุ์วฒัน์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
พชัรี สิงห์วี สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
พชัรีพร พรหมมา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พชัรีพร เพ่ิมพลู กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พฒัน์ธมนต ์วงศว์าณิชกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พฒัน์นรี เศวตาภรณ์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พฒัน์นรี เศวตาภรณ์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พฒัน์นรี สุขอภิญญา ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พฒันพงศ ์เช้ือบญุมี ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พฒันรัฐ ณ นคร บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พฒัน์วรรณ วงษป์ระเทศ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พฒันศกัด์ิ ผาเหลา บญุวฒันา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
พณัณ์ชิตา ต  านานทอง เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
พณัณ์ชิตา ปัทมาศวิน สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พณัณ์ชิตา ลิมานนทธ์ญันิจ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พณัณ์ชิตา วุฒิกร สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พณัณิตา กะโหเ้หม ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
พณัณิตา กาญจนศรีเมฆ บรูณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล
พณัณิตา คลงัทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
พณัณิตา จนัทร์อ ารุง พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พณัณิตา เจริญสุข วรนารีเฉลิม สงขลา วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พณัณิตา ทองบริบรูณ์ บวัขาว กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พณัณิตา ว่องพานิช นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เกษตรวท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
พณัณิตา แวอาแซ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
พทัธดนย ์เกิดสุขตระกูล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พทัธดนย ์เกิดสุขตระกูล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเอน็แมคคาทรอนิค เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พทัธดนย ์พรมโนพาศ วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ เทศโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์โทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พทัธดนย ์โสธนะ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พทัธ์ธีรา ตุย้ยวง ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
พทัธ์ธีรา วารีอุดมทรัพย์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
พทัธนนัต ์ปรารมย์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พทัธนนัท ์ถ่ินทิพย์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
พทัธนนัท ์พสิษฐช์ยธร สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พทัธนนัท ์เพช็รกูล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พทัธพล อ ่าเกตุสกุล อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม ศิลปากร
พทัธมน แจ่มเกตุ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
พทัธมน บญุหนกั ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม มหิดล
พทัธวรรณ กล่ินพราหมณ์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
พทัธิชา สุขช่ืน ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พทัธิชา สุขช่ืน ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พทัธิมา สมหมาย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พธัทรนนัท ์เทียนธญักรณ์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พนัดาว คุม้ไข่น ้า สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
พนัเดช ตณัทานนท์ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พนัเดช ตณัทานนท์ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พนัตรี อชิโนบญุวฒัน์ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พนัธกานต ์กิจนุกร วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนัธกานต ์ช านาญปรุ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พนัธกานต ์สิทธิมยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พนัธกานต ์สินสุพรรณ์ หนองก่ีพิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนัธกานต ์ใสสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนัธกานต ์อินทรสูต สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนัธิตร สีแยม้ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พนัธิตรา ลือชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา พะเยา วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พะเยา
พนัธิตรา ศิลปา กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัสุราษฏร์ธานี
พนัธ์ุเทพ เรืองรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พนัธ์ุศิริ พรศิริพนัธ์ุ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
พนัพษา สามอญ วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พนัพสัสา พืชนุกูล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัริยะ วลยัลกัษณ์
พนัพสัสา ใหญ่ดี สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
พนัสธร ยอดสิงห์ กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร เกษตรศาสตร์
พนัแสง จารุกมล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พลัลภา สลางสิงห์ ธาตุพนม นครพนม วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พสักร คลา้ยแกว้ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พสักร จอมพรรษา ปิยะมหาราชาลยั นครพนม ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
พสักร ใจซ่ือ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
พสักร มูลกนั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
พสักร เส้ียวทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
พสันนัท ์ช่วงเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
พาณิภคัร คา้ของ พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พาทินธิดา จอ้งผดุงศกัด์ิ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์
พาพล พิมพศ์รี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
พิจกัษณ์ อารยาวิชานนท์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
พิจิตรา ชมภูพนัธ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
พิจิตรา พรมลา นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิจิตรา เลิกอินทร์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร นเรศวร
พิชชาพร โคตตาแสง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
พิชชาพร จ านงคศ์รี ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
พิชชาพร ไทยแช่ม ราชินีบรูณะ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
พิชชาพร ภูสมตา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
พิชชาพร มีบญุญา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิชชาพร สมณะ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
พิชชาภา เกิดทว้ม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พิชชาภา ตรงสกุล วชัรวิทยา ก าแพงเพชร ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) ศิลปากร
พิชชาภา สว่างโสดา สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ แม่ฟ้าหลวง
พิชญ กองกาญจน์ วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิชญธิดา กนัเกลา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พิชญธิดา ศรีไพร ศรียานุสรณ์ จนัทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญพชัธ์ พนัธ์ุวงศา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ มหิดล
พิชญสิ์นี ตรีคณารักษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิชญสินี แตงพลบั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
พิชญสิ์นี โทนหงส์ษา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
พิชญา คุวานเสน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พิชญา นราภกัด์ิ ศรียาภยั ชุมพร เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-เคร่ืองมือวดัและควบคุม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญา บุง้ทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
พิชญา พงศโ์ชคดีเลิศ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญา พินิจการ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
พิชญา พลูผล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญา เพชรขาว สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญา ศกัด์ิศรี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
พิชญา ศิริสกุลพร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชญา สมใจเตียบ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญา หอมวฒันวงศ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
พิชญากรณ์ ดอนเมือง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญาดา รัตนนนทชยัสุข อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญานิน ปักเคธาติ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มหาสารคาม
พิชญาภรณ์ ดุกพรหม หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สงขลานครินทร์
พิชญาภคัร์ ตนัติยาภินนัท์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิชญาภา โกไศยกานนท์ บรูณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พิชญาภา ขนัธุปัทม์ บญุวฒันา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
พิชญาภา จุลกลัป์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิชญาภา ทองอ่วม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิชญาภา ทองอ่วม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชญาภา ทองอ่วม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกสืประยกุต์(หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิชญาภา บญุสุข จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วลยัลกัษณ์
พิชญุตม ์บญุยอ่ย ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
พิชเญศ แอบศรีหาด สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชดา ชูเรือง อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชยะ เรืองวิทยานุเคราะห์ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิชยา แผนคง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา บรูพา
พิชาดา เกษี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
พิชามญชุ ์เจย้ทอง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิชามญชุ ์ฉาใจ ปัว น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
พิชามญชุ ์ชูสกุล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
พิชามญชุ ์ทองรุ่ง บรูณะร าลึก ตรัง วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
พิชามญชุ ์ปัดสาแกว้ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
พิชามญชุ ์มารอด สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
พิชามญชุ ์เลวนั สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิชามณ ทศันพงษ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
พิชิต หมวดนามน มญัจาศึกษา ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
พิเชษฐ ์สมคง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
พิเชษฐช์ยั ชยัเนตร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ-การจดัการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิณทิรา ผลพิทกัษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
พิณพร สมจิต สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
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พิทธิญา สุทธิกิตติรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิทยา คงธนสถิตย์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิทยา ตนัติสุขารมย์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พิทยตุม ์จิตภกัดี แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
พิทวสั อร่ามรัศมีกุล เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิทวสั อร่ามรัศมีกุล เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร สถาบนัหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิทกัษพ์งศ ์ฉตัรเฉลิมชยั สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิธิวฒัน์ องัศวิุริยะ ดรุโณทยั ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
พิธิวตั นิรุตติธาดา สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
พินลดา สุขบญุชูเทพ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
พินหริณญ ์จนัทรโฮว้มณี สายปัญญา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิภชั ชูแกว้ร่วง จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
พิภชั นวพรชยั นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมชนก ภูทองก่ิง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
พิมพกา ขวญัต่อ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
พิมพกานต ์ภูพานทอง สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
พิมพช์นก คริสตรั์กษา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก เจริญศิริ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก ตรียาวุฒิวาทย์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก แนวพนดั นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิมพช์นก ประสานพรรณ์ มวกเหลก็วิทยา สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพช์นก ลายสงัข์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพช์นก ศรีบญุเพง็ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก สถาปนะ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก สินสนอง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก หนูมอ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พิมพน์ารา รุ่งเรืองทิพย์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
พิมพนิ์ภา แสนพนัธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
พิมพป์วีณ์ เขียวรอด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพพิ์สุทธ์ิ กรนานนัท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพพิ์สุทธ์ิ กรนานนัท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพภ์รณ์ โคว้ดวงจนัทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิมพม์าดา งามโรจน์สวสัด์ิ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิมพม์าดา วิเศษบญุชยั นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิมพม์าดา สุธรรมศกัด์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
พิมพม์าตา เจริญรัตน์ วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิมพร์ติ ลิมปนะวรรณ ธญัรัตน์ ปทมุธานี วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพล์ภสั แจ่มจนัทร์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
พิมพล์ภสั ผาดไธสง เทเรซาอุปถมัภ์ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
พิมพล์ภสั วงศสุ์ขสนัต์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
พิมพวิ์ภา จิรานนัทวงศ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
พิมพวิ์ภากาญจน์ นาชยั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเวบ็และส่ือโตต้อบ ศิลปากร
พิมพสิ์ริ ไชยสมทิพย์ สตรีศรีน่าน น่าน เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
พิมพสุ์ภคั เพช็รสอาด นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
พิมพห์ทยั บวัศรี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
พิมพอ์ร บรรเทาทกุข์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิมพอ์ร บรรเทาทกุข์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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พิมพิชญช์า อคัรกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพิศา รักษา เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
พิมพิศา สินประเสริฐรัตน์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
พิมมาตา มณีวรรณ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พิมฤดี หาญสกุล บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
พิมลดา พุม่พิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมลพรรณ ค าคลา้ย เทพลีลา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (เสร่ิมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมลภทัร จนัทร์ฉ ่า เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร บรูพา
พิมลวรรณ จิตมาตย์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
พิยดา จิบทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
พิยดา บญุเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
พิยดา แพงมา พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร เกษตรวท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
พิยดา อรรคฮาต ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พิยาดา บญุส่ง ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
พิรญาณ์ เจริญผา ศรีราชา ชลบรีุ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิรญาณ์ เจริญผา ศรีราชา ชลบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิรญาณ์ โพธ์ิดอกไม้ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พิรญาณ์ ภูกองแข ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พิรญาณ์ วงศพิ์พนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
พิราอร สงวนทรัพย์ ค  าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
พิริยณัฐ ไตรสรภณัฑ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พิริยะ ธนโรจน์ไพศาล สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิริยะพงศ ์คงพยคัฆ์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิรุฬรัตน์ แสนศรี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พิศตะวนั พิลารัตน์ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พิศทุธ์ิ เสง่ียมจิตร์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ เกษตรศาสตร์
พิษณุ โสมจัฉา เทศบาล 1 (เยีย่มเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุรนารี
พิสิษฐ ์กองแกว้ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
พิสิษฐ ์กาญจนเรืองเด่น สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิสิษฐ ์ปทมุพรอมรศิริ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
พิสิษฐ ์สุวรรณศรี พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิสิษฐ ์เสือโพธ์ิ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิสิษฐ ์เสือโพธ์ิ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรานิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิสิษฐก์ร บตุรชาดา ศรีราชา ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พีนพฒัน์ ศรีวฒันะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พีรกานต ์นกแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สงขลานครินทร์
พีรจกัร สุขสีเสน มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรชชั เสง่ียมภาพ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พีรญา โพยมยล สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
พีรณัฐ บวัช่ืน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
พีรณัฐ ร่วมสุข นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต สาขาวิชา วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรณัฐ วิลยัศรี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
พีรณัฐ อาภรณ์รัตนานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
พีรดนย ์จิรพงษธ์นวฒัน์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
พีรดนย ์แดงนุย้ จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรดล อนัแสน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
พีรดา ภูผา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พีรดา ภูผา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรดา ฤกษง์าม กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช ศิลปากร
พีรดา ลูกอินทร์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พีรดา อกักะมานงั สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
พีรธชั เชวงกิจวรกุล มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
พีรธชั เทียมปาน ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พีรนนั ชยัชนะ จกัรค าคณาทร ล าพนู วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรพงศ ์วนัเพญ็ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาการวิภาค นเรศวร
พีรพล กลัยารัตน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พีรพล สิริกิจจานุวฒัน์ มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรพฒัน์ บญุโชติ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พีรพฒัน์ พานิช เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
พีรพฒัน์ พลูสง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พีรพฒัน์ ภทัรปกรณ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรพฒัน์ ภิบาล จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พีรพฒัน์ ภิบาล จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรพฒัน์ วงศก์าฬสินธ์ุ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรพฒัน์ สนัติวงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรพฒัน์ สิทธิโคตร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พีรพฒัน์ โอวาทจรูญจิตต์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พีรพฒัน์ โอวาทจรูญจิตต์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีร์พทัธ ขานทะราชา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
พีรภทัร วงษศ์รี บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
พีรภาส นยัต๊ิบ สนัติวิทยา เชียงราย วิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พีรยา เกียรติบรรณากร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรยา ขนัทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พีรยา คนัธารวงสกุล สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พีรวสั ข  าทพั เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พีรวสั ข  าทพั เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พีรวสั เขียวสนัน่ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พีรวสั เจียจ ารูญ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พีรวสั ชวนะ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พีรวสั เธียมไสย์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พีรวิชญ ์โชคเฉลิมวงศ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรวิชญ ์เทพทอง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
พีรวิชญ ์นวลทอง สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   แนวการเรียนศิลป์ค  านวณ สงขลานครินทร์
พีรวิชญ ์พงษธ์นานิกร วชิรานุกูล สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สงขลานครินทร์
พีรวิชญ ์มาตยน์อก สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
พีรวิชญ ์วงศเ์ลก็ อสัสมัชญัธนบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เกษตรศาสตร์
พีรวิชญ ์สิทธิมาตย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
พีรวิชญ ์หนูประสิทธ์ิ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
พีรสนัติ ทฬัหะกาญจนากุล สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พีระ อาจฤทธ์ิ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
พีระวิทย ์บญุพนัธ์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
พีรัช พลูพร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ นเรศวร
พฒิุพงศ ์พงศจ์รรยากุล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พฒิุพงศ ์รุจิศาสตร์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พฒิุพงศ ์สุริยนัต์ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกก าลงักาย มหิดล
พฒิุภูมิ พลูทอง บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พฒิุเมธ จิราพร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พฒิุสรรค ์ทองประเสริฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
พทุธชาติ พฒัน์เวช สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
พทุธพล มีเดช สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พทุธมณี โคตรค า ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
พทุธวรรณ ทนัสมยั หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
พทุธิพงษ ์ภูขนัสูง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
พทุธิมา แกว้มณี สตรีอ่างทอง อ่างทอง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พธิุตา ชา้งเทศ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
พธิุตา พวัเจริญ โสภณศิริราษฎร์ สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พลูศกัด์ิ กลว้ยจ านงค์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
พลูศกัด์ิ กลว้ยจ านงค์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
พลูศิริ เจียดก าจร พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
เพชรชมพ ูประดิษฐก์นก อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
เพชรดา กล่ินพยอม วดัไร่ขิงวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เพชรเด่น สนิทสิงห์ ปัญจดี ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เพช็รบรุุษ กงับรูานนท์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เพชรพลอย นิลสุวรรณ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพชรพิจิตร หอมเจริญ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพชรพิจิตร หอมเจริญ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพชรแพรว ศขุแจง้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เพช็รมนสั อุทมุทอง ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกก าลงักายและการกีฬา วิชาเอกฟตุบอล มหิดล
เพชรรัตน์ พทัวี นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เพชรรัตน์ อนนัทนาคี มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
เพชรลดา นิลเขียว สวีวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
เพญ็นิธิ ศิริ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชชา นอ้ยสกุล สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชชา บวัเขียว ปางมะค่าวิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
เพญ็พิชชา บญุชาลี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชชา ประทีปเกาะ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เพญ็พิชชา แยม้งาม ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพญ็พิชชา วงศภ์าค  า สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชชา ศรชยั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
เพญ็พิชชา สรรพคุณ เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพญ็พิชา กล่อมชลธาร สวีวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
เพญ็พิชา นอ้ยเครือ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพญ็ศิริ พลภกัดี สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เพญ็สิริ สมใจ สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
เพ่ิมพนู ชาญณรงค์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
เพ่ิมพนู พลูเพ่ิม พนาศึกษา อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
เพียงฟ้า กล ่าธญัญา พรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพียงฟ้า บญุแกว้ สมุทรสาครบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
เพียงฟ้า ลอยลม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพียงฟ้า อุ่นกาศ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
แพนพิชญ ์โพนะทา เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
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แพนพิชญ ์โพนะทา เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
แพรพรรณ แพนพา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
แพรพลอย ธรรมกิจจานนท์ ราชินี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
แพรพลอย บญุรอดรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บรูพา
แพรวพรรณ นครขวาง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
แพรวพรรณ สงัขแ์กว้ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
แพรวพรรณ หงสเลิศพิภพ นิรมลชุมพร ชุมพร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
แพรวพิชญา อ่อนสกุล สตรีอ่างทอง อ่างทอง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป) เกษตรศาสตร์
แพรวรพี สภาพงศ์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
แพรวรรณ อาภรณ์ศรี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
แพรววนิต ลาธุลี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
แพรวา นุมติั นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
แพรวา ลคันาวงศา เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
แพรวา ลคันาวงศา เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวา แสงสว่าง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
แพรไหม แตงร่ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
แพรไหม แตงร่ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
แพรไหม เปสิโต ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
ไพพมล ไพช านาญ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ไพลิน ภู่ทอง บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร บรูพา
ไพลิน รัตนมณี ปากพนงั นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ไพลิน สีกาโน สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ไพลิน อินทร์เพชร สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ไพศิษฐ ์กา้งตั้น ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา สถาบนัหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฟัยรุส ครู อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สงขลานครินทร์
ฟาฎ๊ิล สุหลง ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ-การจดัการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฟาเดีย มูนี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฟาติมา จารุจนัทร์ ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ฟ้าสร้าง วงศก์าญจนโชติ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฟ้าใส งามไตรไร พรศิริกุล ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน หลกัสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฟาอีซ สาเลง็ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ฟาอีส สาเหาะ สายบรีุ "แจง้ประชาคาร" ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ นราธิวาสราชนครินทร์
เฟ่ืองสิริ จนัทร์กระจ่างแจง้ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ภคนนัท ์คงแดง สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ภคนนัท ์ตรีรัตนวารีสิน สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ภคนนัท ์วุฒิปัญญารัตนกุล สารสาสน์วิเทศ เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภคนนัท ์เสวตวงษ์ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภคพงศ ์ช านาญศิลป์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภคพล เตง็ชาตะพนัธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ภคพสั แสงจนัทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
ภคภณ กิติไพศาลนนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ภคมน ตระการกิตติกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภควดี เขียวภกัดี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภควดี จิตจกัร์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภควดี ฉนัททวีวฒัน์ หอวงั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภควนัต ์บตุรดี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภคิณี แสงสุริยนัต์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป) เกษตรศาสตร์
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ภคิน จีนพวด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภคิน มากบญุส่ง เทพศิรินทร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภณิดา วงศวิ์ทยากูล สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทรกมล อ่อนค า อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัศรีสะเกษ
ภทรกร นิจจรัลกุล จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทรชล อภิวุฒิโสภณ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภพปิติ มูลจนัทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภมรพล เสือนิล ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ภรณ์พรรณสิริ ติยวฒัน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ภรดร บญุโต เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภรดร บญุโต เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัสหวิทยาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภรธิดา อินทนนท์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภรภทัร จนัทรคณา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภรภทัร นาใจดี สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ วิทยาการสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ บรูพา
ภรภทัร ฤทธิจนัทร์ เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภรภทัร วงศส์าวิตร วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภรวดี พรหมวฒันารักษ์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
ภรอญักร บบุผามาลา ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภรัณย ูเจ่ียอ านวยศกัด์ิ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ภราดร ผลวิเศษชยักุล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภราดร วชัรเสมากุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภราดร วชัรเสมากุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ภราดา วชัรเสมากุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภราดา วชัรเสมากุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภราดา วชัรเสมากุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภราดา วชัรเสมากุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภริตา รีรานนท์ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภรินทร์ทิพย ์จนัวดี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภลดา ประเทืองผล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภวรัญชน์ ทรัพยสื์บ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภวตั ทาละลยั เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภวิกา ภวงัคจิ์ตสกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภวิณท ์วฒันการุณวงศ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ภวินทร์ สงวนวงศ์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เกษตร ก าแพงแสนวท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภวิศ จูฑะพทุธิ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
ภคัจิรา นนทิสิทธ์ิ สุไหงโกลก นราธิวาส ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
ภคัจิรา ริยาพนัธ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภคัจิรา ริยาพนัธ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภคัจิรา อินทรวงศ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ภคัจีรา เพง็แกว้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ภคัติพร มุสิถาวร สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภคัธร คงยิง่ ปัญญาวิทย์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภคัธิมาพร แม่นแตม้ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภคันิษฐ ์วนิชยถ์นอม วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภคัพร ศกัด์ิสง่าวงษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภคัพล จินตานนท์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภคัภพ สุนทรพจน์ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์(ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
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ภชัภิชา ดลสิริฤทธิกุล ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภฎัชาลกัษณ์ ปะโสทะกงั บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ภณัฑิรา สมจิตร์ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ภณัฑิลา อชัฌานนัท์ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภณัธิรา ภทัรโกศล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทัธิชา แสงสุวรรณ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ภทัธิญา วิเวกวินย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัร์ จนัทร์สนัเทียะ นางรอง บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
ภทัรกร วิบลูยช์าติ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรกฤต สามาอาพฒัน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ภทัรกนัย ์กุหลาบขาว นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ภทัรจาริน ร่มศรี ธญับรีุ ปทมุธานี ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ภทัรฉตัร มัน่สณัฐิติ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรฉตัร มัน่สณัฐิติ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรชยั ศรีเมือง ดาราสมุทร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทัรดนยั แซ่ฉือ เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรดนยั แดงสี บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
ภทัร์ดนยั ธญัญะกิจไพศาล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทัร์ดนยั พนัศรี สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บรูพา
ภทัรดร ตนัติพงศ์ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรดา นาคประวิทย์ สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรดา สงค าเหลา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรดา สงค าเหลา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรดา แสงแกว้เขียว ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ภทัรธร โชลิตกุล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรธร ซุน้สุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ภทัรนนัท ์เกียรติไทยพิพฒัน์ วินิตศึกษา ลพบรีุ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรนนัท ์จอมเพง็ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรนนัท ์ลุง้บา้น ปัญญาวิทย์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรนนัท ์วรวงษวิ์วฒัน์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภทัรนิษฐ ์บญุถนอม มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
ภทัรพงษ ์ค  าสองสี หอวงั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรพงษ ์บวัภา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
ภทัรพร ขาววงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ภทัรพร ซงัซาสิทธ์ิ พทัลุงพิทยาคม พทัลุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
ภทัรพร อุดก๋า เวียงเจดียวิ์ทยา ล าพนู วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาตร์เคร่ืองส าอางค์ แม่ฟ้าหลวง
ภทัรพล ตุม้นอ้ย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภทัรพล เตชะไพศาลกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทัรพล เตชะไพศาลกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทัรพล แตม้บรรจง วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรพล โปปัญจมะกุล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภทัรพล พุม่แยม้ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ภทัรพล ศิริพนัธ์ุ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรพล หมายเจริญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พะเยา
ภทัรภรณ์ รอดก าเนิด พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ภทัรภรณ์ ร้อยแกว้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ภทัรภรณ์ วิถี สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ภทัรภูมิ เช้ือเมืองพาน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทัรมน ลาเสือ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัรยทุธ นาคคงค า บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรรดา เพชรสงค์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ภทัร์รพี เทียนทอง ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรราพร เทศนวฒัน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ภทัรลดา เพง็แกว้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ภทัรลดา มาโนชญค์งสวสัด์ิ ปทมุวิไล ปทมุธานี วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรวดี ชาวด่าน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ภทัรวดี ภู่เงิน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ภทัรวดี เริงเขตรกรณ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรวดี ส าราญมาก อู่ทอง สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภทัรวรรณ กรีฑาเวช สตรีปากพนงั นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ วลยัลกัษณ์
ภทัรวรรณ อิศโร มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรวรินทร์ นามบา้นเหล่า นครขอนแก่น ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ภทัรวรินทร์ เหวขนุทด เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ภทัรวิทย ์ต  าปาน วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
ภทัรวิภา ปัญหาวงศ์ บา้นม่วงพิทยาคม สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัรสรณ์ ว่องไววิทย์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหิดล
ภทัรสรณ์ ว่องไววิทย์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรสิริ ศิริเลิศ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ภทัรสุชา ชุมสาย บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัรา ธนเมธีกุล แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
ภทัราพร ใจกวา้ง ตราษตระการคุณ ตราด วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัราพร แพงดี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ บรูพา
ภทัราภรณ์ ธนภทัร เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทัราวดี โคตรชนะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ภทัราวดี หมูม่าก อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ภศัรา รัตนพิบรูณ์ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภษัษรรัตน์ สุขใจ สรรพวิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ภสัญนนท ์พนัธ์ุรัตน์ สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภสัวลัย ์อ่ินค าชยัศิริ ศรีราชา ชลบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภสัสิริ จนัทศิลา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ภากร ถ่ินจอม พิริยาลยั แพร่ เกษตร ก าแพงแสนวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร เกษตรศาสตร์
ภาคภูมิ มะลิเครือ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและสือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาคยต์ะวนั เคา้ยา บา้นไผ ่ขก.5 ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ภาคิน เช้ือเมืองพาน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภาณิตา สุขค าเมือง บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภาณุพงศ ์ภูมิภู่ทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาณุพงศ ์ศิริคุณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมยานยนต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภาณุพงศ ์สมจิตร ปัญญาวิทย์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภาณุพงษ ์อุ่นประเสริฐสุข จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภาณุพนัธ์ ธีรพรปัญญา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาณุวรรธน์ เพชรโยธา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภาณุวชัร เสมจิตร สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาณุวฒัน์ เปล่งเจริญศิริชยั สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ภาณุวิชญ ์ชวกิจวิบลูยสิ์น สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ภาณุวิชญ ์ณ ตะกัว่ทุ่ง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ภาณุวิชญ ์ปัสสาโท อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอนแก่น
ภาณุวิชญ ์สุขช่วย หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภาดล รังสรรคจิ์นดา เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภานนท ์ทรัพยนิ์ธิกุล เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ภานิชา หม่ืนสี ปากพนงั นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
ภานุเดช ขวาวงษ์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
ภานุเทพ โคตรแสนลี เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
ภานุพงศ ์ลีลาเลอเกียรติ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภานุพงษ ์สุขสี สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ภานุพงษ ์สุขสี สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภานุรัตน์ สุขสนอง อยธุยานุสรณ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภานุรุจ ไชยศิวามงคล กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภานุวฒัน์ ทองน า เชียงค  าวิทยาคม พะเยา ครุศาสตร์สาขาวิชาเคมี ราชภฏัเชียงใหม่
ภานุวฒัน์ มิตรศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ขอนแก่น
ภานุวิทย ์แดนวงศ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ภาพตะวนั อินทสะโร สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ภาพพิมพ ์จนัทร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภาพิไล ละอองศรี พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภารดี นุชนงค์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ภารดี สิมสวสัด์ิ เลยพิทยาคม เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ภารวี จิวากานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ภาริตา สะดี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภาวิณี ค  าไพเราะ ราชด าริ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภาวิณี จนัทร์โอ ทา่เรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยธุยา ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภาวิณีย ์โชติอนนัตค์งภสั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ภาวิดา เมฆิน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ภาวินี คงสินเจริญชยั มาเรียลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาวินี เปล่ียนโชติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภาวินี พลอยงาม อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ภาสกร คงบญุเกียรติ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาสกร สาลีหอม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาสกร อินทนู สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาสพงศ ์วรรณพนัธ์ุ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ภาสวร ยอดพีระ ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ภาสวร ยอดพีระ ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาสวิศ เดชศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาสวิศ เดชศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาสินี อินทร์สุวรรณ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ภาสุ งามจิตตเ์อ้ือ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภิชชา วงษพ่ึ์งตน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ภิชญาภา ผา่นส าแดง บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ภิญญญ์า ฟักทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภิญญดา ก าลงัเจริญ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภิญญดา ชูทอง พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภิญญดา ชูทอง พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ภิญญดา เรืองจนัทร์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
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ภิญญดา ไวยมาลา ภาชี "สุนทรวิทยานุกุล" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภิญญดา ไวยมาลา ภาชี "สุนทรวิทยานุกุล" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภิรมยพ์ร แกว้ภิรมย์ วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ภิรมยพ์ร พนัธ์สุวรรณ มธัยมตระการพืชผล อุบลราชธานี ครุศาสตร์สาขาวิชาเคมี ราชภฏัเชียงใหม่
ภีมพล พลูพงค์ วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ภีรพฒัน์ ทองบวั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภีรภทัร หนูสุคนธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภีรวชัร ภูมิสุวรรณ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภุชงค ์ฤกษว์รารักษ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์ประยกุตอุ์ตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูชิชย ์ดว้งตอ้ย วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูชิต ภูเพง็ใจ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ภูตะวนั ดิษฐท์อง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูตะวนั อาจหาญ บา้นม่วงพิทยาคม สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยสุีรนารี
ภูธน เรืองแสงทอง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ภูธน สุขเกษม สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูธเนศ รูปสูง สระแกว้ สระแกว้ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ภูบดินทร์ อนุสรณ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาสารคาม
ภูบดี ไทยรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูบดี ภาคอารีย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ภูบดี เสนพลกรัง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ภูเบศท ์จิวหานงักุล ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ภูผา ชีพธ ารง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ภูเพชร ไชชนะ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บรูพา
ภูไพลิน เศตะพราหมณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ภูฟ้า สมบติัพิบลูพร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูภฎั อฐัวงศ์ พิริยาลยั แพร่ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ภูมนฐั มีพรหม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภูมิ ค  าภิระยศ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิ ค  าภิระยศ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชยส์าขาวิชาหลกัสูตรนานาชาติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิ ทองสงฆ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูมิ บญุรอด กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภูมิ ภูมี สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ภูมิกญัจน์ ง่วนจร สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิเขตต ์ผดุผาด เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูมิชาญ คุปตก์ุญช์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภูมิชาย อิศรภกัดี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิเดช เหรียญเจริญ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภูมิทตั ศรีรัตน์ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ภูมิธเนศ หนูแกว้ นราธิวาส นราธิวาส วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูมินทร์ ชุมภู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภูมินทร์ บิลมะหนุด ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูมินทร์ พรมพิมพ์ บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูมินทร์ พานิชกุล สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ภูมิปวฑั ปวฑัฒนนัท์ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การจดัการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูมิปัญญา ร่มล าดวน พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
ภูมิพงษ ์สาริการินทร์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
ภูมิพฒัน์ กิจสินธพชยั วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
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ภูมิพฒัน์ ทิพยท์วีสุข เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูมิพฒัน์ บวัแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิพฒัน์ โสภาสุข พิบลูวิทยาลยั จงัหวดัลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ภูมิพิเชษฐ ์จบัใจนาย จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิพิทวฒัน์ เจา้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ภูมิพิทกัษ ์ภู่เจริญ สุรวิวฒัน์ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภูมิภทัร เป่ียมลือ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ภูมิภทัร ไหลเวชพิทยา กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
ภูมิภากร ก าแพงเพชร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ภูมิรพี เกียรติไทยพิพฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภูมิรพี จนัทน์เสนะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภูมิรัฐ เลิบไธสง พทุไธสง บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภูมิรินทร์ พ้ืนนวล ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ภูมิรินธร บญุเกตุ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภูมิวรพล ธราพรสวสัด์ิ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ภูมิสิทธ์ิ สุขเกษม โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ภูรดา ค  ามงคล ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ภูรวิช ปัญญาวชิโรภาส พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริ มากศิริ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูริ ล  ้าเลิศประเสริฐ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ภูริจกัษ ์เดชอุดมวฒันา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ภูริช มทันวีรพงศ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูริชญา จงเกษกรณ์ วาปีปทมุ มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
ภูริชญา โพธ์ิศรีมหาโภชน์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริชญา โพธ์ิศรีมหาโภชน์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริชา ตูช้ยัอมร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภูริณัฐ แกว้กูล บรูณะร าลึก ตรัง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
ภูริณัฐ ไชยรุ่งเรือง บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภูริณัฐ ทองเทพ ปัญญาวิทย์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูริณัฐ พรมรักษ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูริณัฐ ยอดประดิษฐ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูริณัฐ เลิศนิมิตธรรม รุ่งอรุณวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริเดช ช่วยจิตร ปัญญาวิทย์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
ภูริตา อรุณชาติ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภูริทตั บริรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูรินท ์แกว้ดี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ภูรินท ์คงใหญ่ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ภูรินท ์ทบัทิมโต พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริพฒัน์ ทองดี กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ภูริภาส ใจดี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ภูริภูมิ อาษาราช โครงการวิทยาลยัเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ วิทยาลยัเทคนิคสุรนารีนครราชสีมา วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูริวจัน์ บษุยะธนนัตช์ยั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา บรูพา
ภูรีญา วุฒินนทนนัทช์ยั สรรพวิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
ภูรีทศัน์ สุวรรณพรหม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูวณัฏฐ ์ไทยสิทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ภูวดล ขึงโพธ์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูวดล แป่มจ านกั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ราชภฏัธนบรีุ



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ภูวดล ภูตีกา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ภูวพฒั โชคสิริประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูวินทร์ นิกขนิ์ภา กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภูวิศ พิชิตริปู ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูวิศ พิชิตริปู ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูษณ โพธ์ิทอง แกลง "วิทยาสถาวร" ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูษณะ พวงศรีเคน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูษณิศา เจริญผล คงคาราม เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภูษณิศา วศินวสุรัตน์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ภูษณิศา หลาวทอง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภูษณิศา หลาวทอง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ภูษิต แปงลว้น นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
ภูสิทธิ เผา่พงษไ์พบลูย์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ภูสิทธ์ิ พิชยมงคล สภาราชินี ตรัง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภูสุฎา มีลอ้ม พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
มกรกุณฑล ไป๋เดช ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
มกรพงศ ์ถ่ินมาบแค สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
มงคล เจริญแพทย์ อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มงคลเกษม บญุเรือง วดัโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
มงคลวฒัน์ กุลโรจน์ยิง่เจริญ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
มณฐกานต ์ค  าจนัทร์ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
มณฑลทอง ปานรังศรี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
มณฑาทอง สว่างศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
มณฑาทิพย ์สว่างศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
มณฑิรา เผือกทอง สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
มณฑิรา แสนทวีสุข พิบลูมงัสาหาร อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ อุบลราชธานี
มณีพรรณ สุขโข วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
มณีรัตน์ จาคาภิรมย์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
มธุรดา แซ่ภู่ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
มธุรดา รัตนานก ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
มนตช์ยั ลอ้มวงค์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
มนตรา มากชูชิต พลวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
มนธิชา อนุนาค ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
มนรดา เยน็กลม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
มนสิริ สุจินโณ ธิดานุเคราะห์ สงขลา โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (นานาชาติ) สงขลานครินทร์
มนญัชรัตน์ เพชรวิสยั สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
มนสัชนก วรสิทธ์ิขจร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
มนสัพร มาคิน สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มนสัวี แกว้ตา คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
มนสัวี พบบญุ รัตนบรีุ สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
มนสัวี หวัใจฉ ่า นารีวุฒิ ราชบรีุ เกษตร ก าแพงแสนวท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
มโนภทัร ชาญกลา้ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มยรุฉตัร แซ่หล่ิม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหิดล
มยรีุ ชวนประสงค์ บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มรกต ต่อโชติ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
มลทิยา แสงเศวตร์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
มลิวลัย ์ศรีสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

มหศัพจน์ พงษพ์านิช วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
มชัฌิมา ศิริรัตนพิทยากุล อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
มญัชุภา จุลโลบล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
มญัฑิตา ค่าม่วง อุดรพฒันาการ อุดรธานี เกษตรวท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
มณัฑณา ดีมูลพนัธ์ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มณัฑณา ดีมูลพนัธ์ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มณัฑนา คุณกิจชยัเจริญ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มณัฑนาท วิริยะเสนีย์ เตรียมทหาร นครนายก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มณัฑิตา ไวว่อง วงัหลงัวิทยาคม สระแกว้ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
มทัธิว ดิษเจริญ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มทัวนั นิลนุย้ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
มนัตรินี สหกโร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
มนัตินี จนัลา นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
มลัลิกา จนัทร์แกว้ อสัสมัชญัคอนแวนต์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศรีปทมุ
มลัลิกา ทองรอด กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มลัลิกา ทองรอด กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มลัลิกา พนัธ์ุพินิจ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
มาดีรา ทรงสกุล ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
มาตุภูมิ มาชยัภูมิ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มาทิกานต ์เกตุเมฆ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
มานิตา แกว้ปิยรัตน์ สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
มานิตา สาโย วดัหว้ยจรเขวิ้ทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
มานิตา สาโย วดัหว้ยจรเขวิ้ทยาคม นครปฐม วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มาริษา สงแสง พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
มาริสา สิงหา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
มารุตพงศ ์แกว้เอก บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม ศิลปากร
มาลินี ใจหา้ว สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วลยัลกัษณ์
มาลิวรรณ นวนน่ิม เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ม่ิงขวญั จิตวศิน จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
มินธดา บญุมีสุข ชลประทานวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มินธาดา ภูผานี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
มีนนานา แสงมงคล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มีลาภ สรรพสมบติั ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
มุกนภา สุชีพ สวีวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏันครปฐม
มุกรินทร์ กะรัมย์ หว้ยราชพิทยาคม บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ ราชภฏับรีุรัมย์
มุกรินทร์ อินทเสโน สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตรและนวตักรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มุฆลิสซ ์โสวณา สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
มุทิตา แกว้เมือง นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
มุทิตา ตะ๊จนัทร์ แม่เมาะวิทยา ล าปาง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
มุทิตา วชัราธร แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
มุทิตา สตัยานิคม ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
มุทิตา ส าราญ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
มุนิสสรา อุณาศรี กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
มุฮมี์น มูเก็ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป) เกษตรศาสตร์
มูซอฟัตร มินหะรีสุไรมาน จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
เมณิศา ชูช่ืน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
เมตไตรย ์สุขสุวานนท์ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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เมธปิยา แก่นส าโรง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เมธวินท ์สุเมธิวิทย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
เมธาพนัธ์ ปวิชสิทธิพฒัน์ นานาชาติเกนส์วิลลเ์ชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เมธาวฒัน์ รัตนมุสิทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เมธาวี แตงโสภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เมธาวีร์ ไชยมณีวรรณ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
เมธาสิทธิ มโนลีหกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
เมธิชยั กอบก า พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
เมธี ทองบญุนาก จิตพิมล เพชรบรูณ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เมษนีย ์แกว้งอก นารีวุฒิ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
แมน้มาศ พนูดงัหวงั ทีปังกรวิทยาพฒัน์(ทวีวฒันา)ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ยมลภทัร เอ้ือประกอบชยั บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ยลรดี จนัทร์เนย ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ยลลดา กาละจิตร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ยลลดา กาละจิตร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ยวิษฐาพร สร้อยหิน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ยศ ชยัชิต ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ยศกฤต มูลสาคู สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ยศพล เบญ็ระเหม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แม่ฟ้าหลวง
ยศพล ปึงประวติั วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์-วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ยศพล ศรีวรา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ยศภทัร ทองบพิตร มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ยศภทัร ปฐมงั สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ยศภทัรา เตม็เสาร์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
ยศราวุทธ ไชยชนะ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ยศวดี อู่ทรัพย์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) ศิลปากร
ยศวริศ ญาติบรรทงุ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ยศวริศ พิมพพ์นัธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ยศวริศ หมดัอะดมั วิเชียรมาตุ ตรัง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วลยัลกัษณ์
ยศวฒัน์ ธนวุฒิศิรวชัร์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ยาสุมินทร์ แกว้นวน เทิงวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ยิง่พนัธ์ วงศฟ์ู พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ยิง่พนัธ์ วงศฟ์ู พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ยทุธการ ขนัติวงศ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
ยทุธพงษ ์ชูเกิด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ยพุาสิริ ผา้เจริญ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
โยตะ นาคาโน บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
โยธาฎา จุลพรรค์ อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
โยศิตา พราวศรี ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โยษิตา นาคสงัข์ หนัคาพิทยาคม ชยันาท วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ นเรศวร
โยษิตา นาคสงัข์ หนัคาพิทยาคม ชยันาท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
โยษิตา ศรีวุฒิทรัพย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
โยษิตา อ่วมเรืองศรี พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สงขลานครินทร์
รชฏ ประโกสนัตงั ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รชณิกา ใชฮ้วดเจริญ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
รชต กิตติมงคล กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
รชต สมานชาติ นางรอง บรีุรัมย์ วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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รชพล โพธิสาร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
รณฤชาเมธ ซ่ือก าเนิด เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
รตนวีร์ อรัณยะนาค ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
รติกา แป้นหว้ย นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รติกานต ์มิตรพระพนัธ์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
รติยา น ้าขาว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
รติรัตน์ ค  าเวช กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รติรัตน์ สุนทราวิรัตน์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
รพีพงศ ์คชวฒัน์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
รพีพรรณ จนัทร์ใหญ่ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
รภสัสา เพช็รจินดา วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ร่มฉตัร แสนลงั เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ร่มฟ้า ตั้งสุนนัทธ์รรม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รมยร์วินท ์กิมกิติกุลวิไล กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รมิดา รักขติวงศ์ ผะดุงศิษยพิ์ทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รมิดา แสงเพ่ิม ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รมิตา ทองดอนอ ่า มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจ ศิลปากร
รมิตา ประสานทรัพย์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รมิตา ศกุลรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาชีวนวตักรรม มหิดล
รมิตา อญัชลีชไมกร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รวิ อ้ึงชยากร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
รวิกร ดอนพนสั ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รวิกานต ์ถมพลกรัง ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
รวิช สิงหะชยั สายปัญญารังสิต ปทมุธานี สถาบนัหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รวินทนิ์ภา มูลจดั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รวินนัท ์ชยัแสน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
รวินนัท ์วิทยาเกียรติเลิศ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รวินนัท ์วิทยาเกียรติเลิศ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รวิพร เรืองมาก บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
รวิพล ทองทาบ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รวิพล ทองเน้ือดี สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
รวิวรรณ แสงศรี ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
รวิสรา เกษมคุณารักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รวิสรา ทองนอ้ยยิง่ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
รวีธชั สิงห์โต เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
รวีโรจน์ เขม็นาค ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
รษิกา กีรติภคักุล สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
รสิตรา ทองระยา้ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รสิตา จิตนิยม มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ มหิดล
ระดีภรณ์ ไชยยนต์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ระพีพฒัน์ ดิฉิม มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
รักษณารี เกิดเท่ียง ภาชี "สุนทรวิทยานุกุล" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รักษณาลี เดชนวล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
รักษณาลี นครพรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รักษาทิศ เอกบตุร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
รักษิญา สุวรรณชาติ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
รักษิณา ศิริพนัธ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

รักษิต เมินกระโทก ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รักษิตา บญุลือ เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
รักษิตา ปานรงค์ สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รักษิตา รัตนาลงัการ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัชกวี ศรีวงศพ์นาเวศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชกญัญา ดีรักษา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
รัชกาล พรมทา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
รัชชานนท ์โกศลสุรภูมิ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
รัชชานนท ์เคร่ืองวิชา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
รัชชานนท ์จนัทร์ถอด ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รัชชานนท ์ปราชญาเปร่ือง แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชชานนท ์ปราชญาเปร่ือง แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชชานนท ์พนัสนิท วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
รัชชานนท ์พ่ึงแสงจนัทร์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
รัชชานนท ์โยธี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
รัชชานนท ์ลกัขณาพนัธ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
รัชชุภร นางนวล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัธนบรีุ
รัชฎาภรณ์ ค  าเหลือง ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
รัชดาพร สิทธิมงคล เลยพิทยาคม เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
รัชดาวรรณ นามวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
รัชเดช ทองหลิม สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
รัชต ประเสริฐสงัข์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
รัชตะ ไชยเชษฐ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ บรูพา
รัชตะ หม่ืนรัตน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
รัชนาท ลาชโรจน์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รัชนาท ลาชโรจน์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัชนีกร ดอกนาค กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
รัชนีกร ภูอากิจ จกัรค าคณาทร ล าพนู ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รัชนีกร โมอ่อน ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชนีกร โมอ่อน ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชประภา คดัสูงเนิน สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
รัชพล ชูช่อ พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
รัชพล ณ นคร เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รัชพล ธนากุลรังษี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัชพล เพชรยอด เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รัชพล เพชรยอด เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์การกีฬาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
รัชพล รัตนปัญญา เทวรักษ์ ปราจีนบรีุ วิทยาการสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ บรูพา
รัชพล อมรปาน สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชภทัร ประถมภฏั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชภูมิ พนัธ์ช่อทอง ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชวดี ดว้งแกว้ พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
รัญชน์ พฒันศกัด์ิภิญโญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
รัญชิดา พลวงศา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รัฏฌดาวรรณ แต่งดว้ง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
รัฐกร นาคยิม้ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รัฐกานต ์เส็นหีม สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
รัฐนนัท ์เขมพิมุก เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
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รัฐนนัท ์โอพิทกัษชี์วนั หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รัฐพล อินทรเสน บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รัฐภูมิ ร้ิวทอง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัฐภูมิ ร้ิวทอง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รัฐวรรษ อุณากณัฑพ์ร ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รัฐวิทย ์สกุลธีรสิทธ์ิ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา บรูพา
รัฐศาสตร์ กระจ่างจิต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
รัฐศาสตร์ เกิดสิน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหิดล
รัฐศาสตร์ เรือนพิศ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
รัฐเสฏฐ ์อคัรเดชเรืองนาม มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รัตติมา วงษเ์พง็ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
รัตนธิดา นนัทบนั บา้นไผ่ ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
รัตนธิดา บวัเขม็ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
รัตนพงษ ์แกว้จู พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รัตนพล คะชาแกว้ บรบือ มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
รัตนมน เหมือนพรรณราย พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
รัตน์รดา อยูย่นื สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
รัตนวลี ทบศรี ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รัตนากร กจัฉุวิโร มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
รัตนาภร ทองระยา้ สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
รัตนาภรณ์ ไชยวุฒิ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
รัสสิภรณ์ แป้นเกิด สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ราชภฏั ขนัสิงหา ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ราชาวดี เพ่ิมเพียร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
รานีญา โจมฤทธ์ิ ตะโหมด พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
รามฤทธ์ิ สุดใจ จกัรค าคณาทร ล าพนู สถาบนัหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รามนั วรรณบวร สภาราชินี ตรัง พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
รามิล พทุธิปิลนัธน์ ทิวไผง่าม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รามิล หนองนา วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ราเมศวร์ สดศิริ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ริณลฎา วโรภาสกร กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รินรดา ธนญชยักุล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
รินรดา ปกจา้ย พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รินรดา ปกจา้ย พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รินรดา วนันอก ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
รินรดา องัสถาพร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รินรดา องัสถาพร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รินลณี เสวิสิทธ์ิ หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
ริสกี ยวีา ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
รุ่งทิพย ์ทิจนัทร์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุ่งทิพย ์ทิจนัทร์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุ่งนภา ค  าขะ นครนายกวิทยาคม นครนายก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
รุ่งนภา ทินสมุทร เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมพลงังานทดแทนและย ัง่ยนื เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุ่งนภา พิชยักาล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
รุ้งพราย สาระค า วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
รุ่งฟ้า ค  าแปง นครสวรรค์ นครสวรรค์ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
รุ่งรวี แซ่ชิน ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
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รุ่งรวี ศรีรักยิม้ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รุ่งฤดี ทองลอย สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
รุจจิรา ชมภู จบ ม.6 แลว้ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
รุจิกาญจน์ วิชาค  า แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รุจิกานต ์ทองสิทธ์ิ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
รุจิรธรรม แกว้คง มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
รุจิรา ดวงเดช ราชินีบรูณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รุจิรา บญุก่อ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
รุจิรา บญุก่อ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
รุจิรา ปลอดข า พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
รุจิรา พนูสวสัด์ิ อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุจิรา ลุนอาทิตย์ นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
รุจิเรขา สมประมุข เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รุจิษยา ศรีรัตนะ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รุซดา แสงประสพ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รุษยา รักไทยนิยม ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เรณุกา วิเศษอกัษร วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-โทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เรวตั นาควิสยั สวีวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
เรวุฒิ หม่ืนจิตร ภูเวียงวิทยาคม ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
เรฮาน่า ปะดุกา พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เรืองเดช วฒันวิชยักุล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา คณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เรืองเดช วฒันวิชยักุล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เรืองฤทธ์ิ ผอ่งใส เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
เรืองลดัดา ณรงคช์ยั เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เรือนทอง บญุส่ง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
โรจน์ สตูฮนั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
โรธิชา สารานพคุณ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวนวตักรรม (นานาชาติ) มหิดล
โรสลินทร์ มะจะ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฤชุตา เจริญงามทรัพย์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฤทธิรงค ์เรืองแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ลดาพร วรรณทอง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
ลดาภา เชียงทองอินทร์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ลดาวรินทร์ กล่ินสุคนธ์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ลภิสา อรุณศิวกุล สีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ์) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ลลกัษณ์ วชัรพลากรกุล ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ลลิตภทัร พกุสุริยวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ลลิตา จริยาอุดม วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ลลิตา ถิระศิลป์ นางรอง บรีุรัมย์ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ลลิตา ถิระศิลป์ นางรอง บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ลลิตา นิบรรพต ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ มหาสารคาม
ลลิตา สอนวฒันา ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ละอองดาว สลุงอยู่ บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี บรูพา
ลกัขณา เลา้เจริญ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ลกัษณ์ษิกา จนัทร์รักษ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ลกัษณา กลดัเจริญ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ลกัษณารีย ์สนัติกร สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ลกัษณารีย ์สนัติกร สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(นานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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ลกัษมน เอกวิริยโอภาส เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ลกัษมีกานต ์วงษเ์วียน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ลกัษิกา ทบัลา คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ลกัษิกา วงศช์ยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ลกัษิกา ศิลลา ราชินี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ลกัษิกา สุขศรีชวลิต มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ลกัษิกา เสลา อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร บรูพา
ลกัษิมา มณีโชติ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ลญัฉกร แสงทองสวสัด์ิ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ลทัธพล สายเสมา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ลทัธพล สุมาลี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาสารคาม
ลีน่า โกสุมพนัธ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ลีนาลียา เรืองจุติโพธ์ิพาน นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ลียานา โอะหนิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ไลลา คุม้สระพรหม สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
วงศกร กุลแพทย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วงศกร ใจหา้ว สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วงศธร นามเหลา หนองสูงสามคัคีวิทยา มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
วงศธร แสงจนัทร์ขาว เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วชรกิตต์ิ สิทธิด่าง รัชตวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วชรมน ใจมัน่ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วชากร เจนอุดมโชค สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วชิญาพร ชุมพล เลยพิทยาคม เลย ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
วชิรญาณ์ การเพียร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วชิรวิชญ ์ธูปแกว้ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ราชภฏัจนัทรเกษม
วชิรวิชญ ์ภราไดย กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การจดัการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วชิรวิชญ ์อศัวสิทธิกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วชิรวิทย ์ภูผา ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วชิรวิทย ์โรจนแพทย์ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วชิรวิทย ์สุคะตะ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
วชิรวุธ ตาลวงค์ วาปีปทมุ มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
วชิรศิษฏ์ิ พิสิฐโยธิน อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
วชิราภรณ์ ชยันาม สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยม (มอดินแดง) ขอนแก่น ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วชิราภรณ์ ศรีชยัปัญญา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยแุละโทรทศัน์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วณิชนก กิจวิจารณ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วณิชยา บญุเกิด กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
วนชันนัท ์สุวรรณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เกษตรศาสตร์
วนชัพร สายณัห์รุจี เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วนชัพร สุนิพนัธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ขอนแก่น
วนชัพร หาญพิพฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วนชัยา สงัขส์ม ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
วนฐัศิกานต ์อิสระบรูณะฤทธ์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
วนสันนัท ์สระทองทา มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
วนิชญา แจ่มพงษ์ บวัขาว กาฬสินธ์ุ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วนิชยา อินทร์เพง็ จบ ม.6 แลว้ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
วนิดา มูโรโอคา ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
วนิตชยา วงคไ์ชยา วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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วรกมล ชุณหชาติ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
วรกร บวัสุริยะ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
วรกนัต ์ศรีประเสริฐ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรกานต ์สนธิคุณ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรเกียรติ อุนทรีจนัทร์ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
วรงคก์ร เกียรติพวงชยั เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมนั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
วรณัฐ กองแกว้ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วรณัน วรรณิสสร เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรเดช รุ่งธนองักูร สาธิตสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
วรท ชินนาพนัธ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรนิชชา มโนรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
วรนิษฐ ์ดวงแข สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหิดล
วรนิษฐา ลาภเกียรติถาวร สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรนิษฐา อ่อนรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรเนตร พิพฒัน์สารพนัธ์ สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรปรียา กุลสุวรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
วรพงษ ์ฉายรัศมี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
วรพรรณ คุม้มา สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรภรณ์ ดีสุทธ์ิ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วรภทัร พฤกษท์ยานนท์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
วรภทัร ร่ืนเลิศ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา) เกษตรศาสตร์
วรภทัร์ วรสุขขงั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ (วิทยาเขตชุมพร) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรภา ขนุพิลึก สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรภูมิ นภาวุฒิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรมน แซ่อ้ึง พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
วรมล หอมอบ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรมินทร์ แง่พรหม มารียพิ์ทกัษส์ว่างแดนดิน สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
วรเมธ กาญจนกวีกุล วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรเมธ ขนัทะชา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
วรเมธ คิว้ยม อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
วรเมธ จนัทร์พิทกัษ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรเมธ จนัทร์พิทกัษ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรเมธ จนัทร์พิทกัษ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรเมธ เทพคงคา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วรเมธ เปรมปรีสุข พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
วรเมธ มะโหธร ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรรณกร ปึงประวติั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
วรรณกร สจัจะมโน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
วรรณกาน เนตรแสงศรี รัตนบรีุ สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อุบลราชธานี
วรรณการต ์อินป๋ัน เชียงค าวิทยาคม พะเยา ครุศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา ราชภฏัเชียงราย
วรรณพร พรายระหาร กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรรณพร มหรรณพ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
วรรณพร ศรีกลบั จนัทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
วรรณพฤกษ ์จัน่ฝังเพช็ร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรณรัตน์ วรรณทอง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
วรรณ์รุสนา มะลี นราธิวาส นราธิวาส วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ สงขลานครินทร์
วรรณฤดี นิลด า พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

วรรณฤดี อุย้เหง่า พรานกระต่ายพิทยาคม ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
วรรณวณัช แช่มสุขขี พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
วรรณวฒัน์ ทิพยไพฑูรย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรรณวารี วรรณสุรชาติ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรณวิชชา สง่าเมือง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรณวิศา กออุทยัเสถียร สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
วรรณวิษา วรรณะ บญุวฒันา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
วรรณศิการ์ ทองน า ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
วรรณศิลป์ สุรคมัภีรานนท์ ฤทธิณรงคร์อน กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
วรรณี ถ่ินตองโขบ อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
วรรธนสุทธ ทองเทียม ชุมแพศึกษา ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
วรรธนยั ใยถาวร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรศิริ วิเชียร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
วรรัชต ์ปัถวี วดัไร่ขิงวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สุรนารี
วรฤทยั จนัทกระยอม เทศบาล 1 บรีุราษฎร์ดรุณวิทยา บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
วรลภย ์สุวรรณฉาย อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรวรรณ สจัวรรณ์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
วรวลญัช ์โรจน์สุวณิชกร นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
วรวฒัน์ จนัทร์เขียว มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรวสั แสงมรกต สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
วรวิช เซ็นธุลี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรวิช ฐิติวรชิน เชียงค าวิทยาคม พะเยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรวิช ตั้งพจน์ทวีพร เซนตปี์เตอร์ ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรวิชญ ์เล่ียนกตัวา พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรวิบลู ไกรแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
วรวุฒิ เดโชธรรมสถิต นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรวุฒิ เดโชธรรมสถิต นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัชยา เกิดประถม คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรัชยา แกร้วทนง สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรัชยา ธมัมะทตัตะโยธิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรัชยา ประทมุกุล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
วรัญชนา บญุช่วยชู บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัญญ เดชมาลา เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วรัญญเ์นตร ถาวรพงศหิ์รัญ นารีวุฒิ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
วรัญญา เกตุแจ่ม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
วรัญญา ชรากามุด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรัญญา ปุ้ยมนต์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม มหิดล
วรัญญา พนัธ์ุทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรัญญา ยศบรีุ ค  าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
วรัญญา เลก็วารี นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
วรัญญา ศรีสุพรวิชยั อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรัญญา สิทธิเพง็ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัญญา สิทธิเพง็ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัญญู กิตติโรจน์เกษม แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สงขลานครินทร์
วรัญญู ปานจ่ิง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัญญู อินทรทรัพย์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรัญดา ม่วงสีทอง จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
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วรัทยา ร าแสง อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
วรันธร เฉลียวสนัติกุล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
วรันธร ฟสิูริพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรันธร มุง่สวสัด์ิ วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรันธร อนุสาร พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
วรากร เจริญสนองกุล บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
วรากร ด ารงคก์ุล แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
วรางคณา เกตุสระ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วรางคณา ค  าภกัดี สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
วรางคณา ชูชาติ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรางคณา แสนแกว้ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
วรานนท ์สุขสละ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การผลิตเคร่ืองเรือน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วราพร สีทา อรัญประเทศ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วราภรณ์ แกว้มีแสง รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
วราภรณ์ ช่วยนวน ราชวินิตบางเขน กรุงเทพ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วราภรณ์ ชยัชนะ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
วราภรณ์ นะมูลมอง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วราภรณ์ อุ่นตา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏัสวนสุนนัทา
วราเมธ ไพศาลกิจรุ่งเรือง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
วรารัตน ปังประเสริฐ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรารินทร์ พานนนท์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
วราลี จิตจกัร์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
วราลี สมพตัสร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วราวรรณ ธรรมไหว อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-เคร่ืองมือวดัและควบคุม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วริทธ์ิ บญุเรือง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
วริทธ์ิ ศรีชยัรัตนกูล ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัการสาธารณสุขสิริธร
วริทธ์ิ ศรีวฒันากุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วริทธ์ิธร ถาวรานุรักษ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วริทธ์ิธร ถาวรานุรักษ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรินทร วิชยัดิษฐ แสนสุข ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
วรินทร สินวาด ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วรินทร สีหอุระกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรินทร์ธร สตัยากุมภ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรินธร สุขเอมโอฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรินธร สุขเอมโอฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรินธร สุขเอมโอฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วรินธิณี ภูกลาง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
วริยา โชคราช สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั แม่ฟ้าหลวง
วริยา ธีร์วรา ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วริศ ดรุมาศ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
วริศ เนตรสง่า สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
วริศ อภิวฒันานนท์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
วริศ อภิวฒันานนท์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วริศรา กลดัป่ิน เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
วริศรา กิจจารสมบติั โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
วริศรา คงปรก ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
วริศรา ตายเูคน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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วริศรา ตายเูคน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริศรา ตุน้ด า ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วริศรา ทว่มพดุซา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วริศรา นวลตา พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วริศรา โนรินทร์ บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบรีุ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
วริศรา บญุเต่ียว จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
วริศรา บญุเนียน เขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
วริศรา พระเมืองคง ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วริศรา พกัเรือนดี ทา่เรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
วริศรา วงศส์วรรค์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืชและสตัว์ เกษตรศาสตร์
วริศรา ศรีสวสัด์ิ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
วริศรา ศิริชาเครือ ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ พาณิชยนารีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ เกษตรศาสตร์
วริศรา สิทธิราช ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วริศรา สุวรรณทวี วรนารีเฉลิม สงขลา ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
วริษฐา จินดาพล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
วริษฐา บริบรูณ์ทรัพย์ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
วริษา สร้อยเกลียว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วโรดม เทพมงักร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
วลยัธยาน์ เกษทองมา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
วศิตา ลทัธี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
วศิน กสิบตุร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วศิน รวงอ่อนนาม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วศิน สินธรสวสัด์ิ สรรพวิทยาคม ตาก วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วศิน แสงเวช โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
วศินา โชคศิรกาญจน์กุล กลัยาณวตัร ขอนแก่น ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
วศินี จอมทอง อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นเรศวร
วศินี แฝงจนัทร์ดา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
วศินี ศิริฟองนุกูล แกลง "วิทยาสถาวร" ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วสวตัต์ิ ธนภิรมณ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
วสวตัต์ิ น าเอกลาภ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
วสวตัต์ิ เพ่ิมพลูทวีทรัพย์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วสนัต ์บตุรราช สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
วสิษฐพ์ล สมบติัศรี ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วสุ หะรารักษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
วสุพล เกียรติเพชรา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วสุพล สุขส าราญ ดาราสมุทร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
วสุวฒัน์ กาญจนศร ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วชัรชยั บญุเอก นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วชัรพงศ ์หลกัแหลม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วชัรพงศ ์หลกัแหลม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหิดล
วชัรพล ทาแกว้ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
วชัรพล ยลสุริยนั เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
วชัรพล แสนโคตร มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยสุีรนารี
วชัรภรณ์ ชูราษฎร์ พลวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
วชัรมุษฐ ธนสารจิรพงษ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วชัรวิรัช โรจนวงศ์ พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
วชัรวีร์ โคตรทา่น ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
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วชัรากร พิพิธ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
วชัรากร วิชิตจิตตานนท์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
วชัราภรณ์ ใจสะอาด นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วชัราภรณ์ อุณาสิงห์ ทา่บอ่ หนองคาย วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วชัริศ เขียวสนุก บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วชัริศ ณัฐวิทยส์กุล หว้ยยอด ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วฎัจกัร แสนชยัอาสา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
วฒันชยั บญุนิมิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วฒันพงศ ์มะโนวฒันา เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วนัดี วิสุทธิแพทย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา พะเยา วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
วนัดี สุขโข มหาวชิราวุธ สงขลา เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
วนัทนี อรุณเจริญฉาย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยสุีรนารี
วนัฟ้าใส วงศส์รรคกร สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและสือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วนัวิสา จนัทศร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
วนัวิสา ทองขาว สารสาสน์วิเทศบางบวัทอง นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วนัวิสาข ์จนัที ธญัรัตน์ ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วนัวิสาข ์มีพรม สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วลัยรุ์ณี ศรีเหมาะ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมเคร่ืองกล (วิทยาเขตชุมพร) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วลัยล์ดา เกตุมงคลสิโรจน์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
วศัพล ธีรอ าพน สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
วาซิบ ยหีรีม พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วาฑิตยา ศรีบรีุ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วาณี พริกบญุจนัทร์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วาทิยา ทองยวง เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตรและนวตักรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วานีตา้ บือราเฮง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
วาริชพงษ ์เอ่ียมแสงศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั อุทยัธานี นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
วาริส หลกัทอง ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วารุณี เปร่ืองวิชา เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
วาสนา แซ่อ้ึง สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วาสนา ยอดเกตุ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
วาสนา สุขคง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วาสนา สุขคง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิกนัยา พรดุษฎีกุล บรูณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิกานดา เมืองงาม มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิจกัขณ์ สงวนวฒันวงค์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิจิตรตรา นามทอง ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
วิจิตรา ไชยนต์ เลิงนกทา ยโสธร ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
วิชญพ์ล ช านาญพล แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
วิชญพ์ล มีโพธ์ิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
วิชญพ์ล ศรีสวสัด์ิ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
วิชญพ์ล สุทธินุ่น สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิชญพ์ล อ่ิมอาเทศ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วิชญพ์ล ฮวดปากน ้า บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิชญพ์ล ฮวดปากน ้า บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิชญภ์าส พรถึง อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
วิชญว์าณี แสนมูล จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
วิชญะ ทองข า ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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วิชญา ศรีโพธ์ิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
วิชญาพร แกว้ปริมประ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิชญาพร คูณสิริมา ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิชญาวีร์ ทองมา ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิชยตุม ์กนัภูมิ คุรุประชาสรรค์ ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
วิชยตุม ์เกิดไชย จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิชยตุม ์พิมพเ์บา้ธรรม อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบแลผลิตเคร่ืองจกัรกล (สร้งเคร่ืองจกัรกส) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิชยตุม ์อินทร์ทวี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัวน์ ้า ศิลปากร
วิชยตุม ์อุดอา้ย ปัว น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
วิชวิรินทร์ วิชยั เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิชยั ปาตนั ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วิชิต ปัญญาวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
วิชิตา ชมภูพู่ อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วิชุดา ภูเทียมศรี มวกเหลก็วิทยา สระบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
วิญญ ์วีรานุกูล เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิญญู อศัวเรืองชยั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
วิญาดา แซ่ตั้ง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
วิทวรา วราวิทย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วิทวสั จรรยาวดี นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
วิทวสั ดรบณัฑิตย์ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิทวสั ทนัจนัทร์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วิทวสั บวัแกว้สถิตย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วิทวสั บวัแกว้สถิตย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
วิทิตภูมิ ค  าสงค์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
วิธวินท ์แสงจนัทร์ ตะพานหิน พิจิตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
วินรัตน์ ครุฑจนัทร์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
วินิธา วงัศรีคูณ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วิบลูยพ์งศ ์บริบรูณ์ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิภวานี จงจรัสรวี อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร คณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิภาณี จิรพรเจริญสุข สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
วิภาดา กลา้หาญ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วิภาดา กล่ินเอ่ียม สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
วิภาดา ตระกูลรัตนโชค มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วิภาดา ตระกูลรัตนโชค มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิภาดา ตั้งคุณศิริ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
วิภาดา ศิริจุมพล นางรอง บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
วิภาดา หนูนาค เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
วิภานี วิบลุะเคาวพ์นัธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิภาวรรณ นุย้แยม้ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
วิภาวี ณรงคใ์ย ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
วิภาวี ดาศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ มหิดล
วิภาวี อยูบ่า้นคลอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
วิภู ถิรปภาวิชญ์ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ มหิดล
วิมลภกัด์ิ มัง่มี คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
วิมลมณี แซ่ไล่ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
วิมลสิริ ทองเน้ือขาว วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิยะดา การะเกษ สม้ป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
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วิรวี จกัรชยั อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วิระชา บ ารุงราษฎร์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
วิรัญญา ไข่มุกข์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
วิรากร ฤกลประจกัษ์ สระแกว้ สระแกว้ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเคมี บรูพา
วิริญญา สิทธิศาสตร์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
วิริทธ์ิพล คงเทศ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
วิริทธ์ิพล จิวธนาธิปสกุล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
วิริทธ์ิพล จิวธนาธิปสกุล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาวิศวะไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
วิริยา กุดแกว้ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิริยา วิริยะจิตต์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
วิริยาพร อภิวงศง์าม ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วิรุฬห์วิทย ์วรวิรัช จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
วิลดาน หลงลูวา จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิลาวณัย ์เผยเผา่เยน็ นารีวิทยา ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
วิลาวณัย ์มะดอลอ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิลาวลัย ์ด ารงคพ์าณิชย์ แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
วิลาสิณี ศรีวิชยั กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
วิลาสินี ชินรักชาติ ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
วิลาสินี นาคภูมิ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยสุีรนารี
วิลาสินี ยมรักษ์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
วิไลทิพย ์สุขเจริญศรี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
วิไลพรรณ ยนัตวิ์เศษ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
วิไลรัตน์ เลบ็ครุฑ นารีวิทยา ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิวรรธณี ประเพณี มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิวรรธน์ จงสมจิตต์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิวฒัน์ อบรมวนั ตะพานหิน พิจิตร วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต ์- แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิศกร สร้อยอุดม มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
วิศรุจ วิกุล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
วิศรุฒ ยบิพิกุล ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วิศรุต คิละลาย ค าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
วิศรุต สุขใจ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
วิศรุต เหล่าทอง อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
วิศรุต อุทยัวณัณ์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
วิศรุตา แจง้เดช ทา่เรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิศรุตา ชุนชาติประเสริฐ พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
วิศวะ ขนัราม คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วิศวะ ทมุวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
วิศวะ ศิริสินธุวนิช สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิศิษฏ ์บญุประเสริฐ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิสสุตา คะเชนทร์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี เกษตรวท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
วิสสุตา พร้อมดิษฐ์ เบญจมราชูทิศจนัทบรีุ จนัทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วิสสุตา สาเลศ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
วิสุทธ์ิ โสมสิทธ์ิ ปทมุวิไล ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
วีธรา เจนเช่ียวชาญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ลพบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วีรดา ธรรมวิชิต กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีรเทพ รัตนจรัสกุล นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วีรปริยา มีชา้ง บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
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วีรปรียา สายสืบ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรพงศ ์เดินเมือง วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรพงศ ์ปัตตะ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วีรภทัร คลา้ยแท้ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
วีรภทัร ค  าเฟือง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วีรภทัร แซ่เอ๊ีย นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วีรภทัร ด่านยางหวาย ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีรภทัร เพียรชนะ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและสือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรภทัร ภทัรวิมล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยมีหานคร
วีรภทัร ภูวชั สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง นเรศวร
วีรภทัร เมืองสุข สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
วีรภทัร รัตนตรัยวงศ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม มหาสารคาม
วีรภทัร ฤทธิศิรินทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเครืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรภทัร วราสินธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีรภทัร ศรีบวัเผ่ือน เศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
วีรยา เทจอหอ บญุวฒันา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
วีรลกัษณ์ อ่อนแกว้ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วีรวฑัฒก ์เอ้ืออวยชยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรวุธ ฮวดเฮง สระแกว้ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วีรวุธ ฮวดเฮง สระแกว้ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วีระพงศ ์บญุเฉิด มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วีระวุฒิ รักซงั สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
วีรัชย ์ชา้งพนัธ์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วีราภรณ์ ตั้งจิรพานิชย์ สระแกว้ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วีริศ ตั้งรัตนไพบลูย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วุชฒิพงศ ์บรุกสิกร ศรียาภยั ชุมพร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วุฒิชยั เจียวตระกูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
วุฒิชยั ชูอิน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สงขลานครินทร์
วุฒิชยั เชยชม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
วุฒิชยั นฤภยั วดัโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วุฒิพงษ ์ชยัภูมี วดัทรงธรรม สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วุฒิภทัร กาญจนสุนทร ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วุฒิภทัร กาญจนสุนทร ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วุฒิภทัร พานิชการ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วุฒิภทัร สว่างศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วุฒิวฒัน์ อานนัทช์ยงักูร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหรการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เวณิกา ฐาปนอนนัต์ วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา บรูพา
ศกุลตลา รัตนวงษา โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ขอนแก่น
ศดานนัท ์เมืองสง สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศตคุณ วิสมิตะนนัทน์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ศตนนัท ์เพช็รสวสัด์ิ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศตพรรษ จ าปา วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศตพรรษ จ าปา บรูณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศตวรรษ ทมุวงศ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศตวรรษ บญุญารัตนสถาพร เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศตาย ุอุปลา อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
ศมาพร เดชโชติ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ศยพร ลว้นวิริยะกุล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
ศรกฤษณ์ วรรณวงศ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศรกฤษณ์ วรรณวงศ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
ศรณเศรษฐ ์อมรเสาวภาคย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง (เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) เกษตรศาสตร์
ศรวณีย ์เทศก่ิม มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ศรวิษฐ ์สถาปนวรรณธนะ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ศรสวรรค ์นนัโท ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศรัญญา ยมีะหมดั ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ศรัณญ ์เช้ือไทย ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรัณญ ์เช้ือไทย ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ศรัณย ์ศรัณยวิ์ริยะพงศ์ ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ศรัณย ์สากล ทา่วงัผาพิทยาคม น่าน วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศรัณยพ์ร นวลนิล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศรัณยพ์ร สิทธิบญุมา นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ศรัณยภ์ทัร เลือดสยาม มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและเครือข่าย (นานาชาติ) เชียงใหม่
ศรัทธนิตย ์เขตกลาง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุมละเคร่ืองมือวดั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศราวิณี ประจนัติ ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา บรูพา
ศราวุฒิ เกิดปาน พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศริญญา จิตคล่องทรัพย์ ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศริญญา เส็นธนู ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ศริติ ล่วนรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจ ศิลปากร
ศริยา ค  าดี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
ศริยา หอพิสุทธิสาร ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศรีงามจิต แซ่ตั้ง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ศรีลดา ไชยศรี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศรุดา เกิดศิริวฒัโน เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ศรุต เครือมาศ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศรุตา โกศิลา สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศรุตา จนัทร์เรืองรอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ศรุตา จาตุรเกียรติ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
ศรุตา ทวีรักษากุล ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ศรุตา อธิชยัคงพฒัน์ สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศรุตา อธิชยัคงพฒัน์ สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศวสั ดอกไมเ้ทศ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศวิตา โพธ์ิร่มเกลา้ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ศศิกาญจน์ แกว้ดวงดี เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศศิกาญจน์ วลญัชพฤกษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ศศิกานต ์แกว้สุมา สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ศศิกานต ์คงกะเวศ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศศิกานต ์ฉลาดเลิศ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาสารคาม
ศศิกานต ์ทาระ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ศศิกานต ์บวันอ้ย สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ศศิกานต ์บญุสนอง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
ศศิกานต ์มูลหนองแวง วาปีปทมุ มหาสารคาม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศศิกานต ์รุณไชย เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ศศิกานต ์วงันุราช แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ศศิกานต ์สนธิรักษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ศศิกิจจ ์ภูศรีเทศ ธชัรินทร์วิทยาบางเขน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ศศิธร กอ้นทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ศศิธร เกษเวทย์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ศศิธร จรุงจรรยาพงศ์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศศิธร เซ่ียงฉิน สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ศศิธร แซ่ล้ิม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ศศิธร ปัชชุนาภรณ์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ศศิธร มงคลนิมิตยิง่ มธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศศิธร หาญโชติพนัธ์ุ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศศิธรณ์ ม่วงนอ้ย บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง วิทยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังานและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศศิน ธนะภพ มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศศินาภรณ์ เขม็ขาว สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศศิประภา ค  าพธุ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ศศิประภาพร โอสถานนท์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
ศศิปรียา นาคเสนีย์ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศศิปรียา พนัธบรีุ วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วลยัลกัษณ์
ศศิปรียา พนัธบรีุ วรนารีเฉลิม สงขลา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาปีโตรเคมีและพอลิเมอร์ วลยัลกัษณ์
ศศิปรียา รักษาพล ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ศศิภา โมว้งษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ศศิมล เศรษฐการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศศิลกัษณ์ ไชยศรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบรีุ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ศศิวรรณ อรรคฮาต แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
ศศิวิมล เกตศิลา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ศศิวิมล แตงอ่อน สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบรีุ สระบรีุ ครุศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
ศศิวิมล บญุมาก สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ศศิวิมล เปรมปรี สตรีอ่างทอง อ่างทอง ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ศศิวิมล เวชบรรพต วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ศศิวิมล ศรีวริสาร นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศศิวิมล สกุลพนัธ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศฬิษา วรรณศรี มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศกัดิธชั เพง็บญุชู ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ศกัดินนท ์ตรีกิจจานนท์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ศกัด์ิศรัณย ์มหาชยั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ศกัด์ิสิทธ์ิ ทะนานทอง โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศกัด์ิสิทธ์ิ โอ่ค  า พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศกัยร์พี เอมโอฐ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศาตพร แสนกนัดี ระยองวิทยาคม ระยอง เคมีส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศานตฤ์ทยั ไกรถวิล สาธิตม.ราชภฎัเทพสตรี สาขาวดัพระพทุธบาท สระบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ศาสตรา ช านาญ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศิขรินทร์ ประทมุขนัธ์ุ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
ศิขรินทร์ ศรีสุนนทพ์นัธ์ วาปีปทมุ มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
ศิขเรข อ้ึงสุวรรณพานิช วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
ศิตานนั ไตรบวรรัตน์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศิมาภรณ์ สีทะนนท์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศิรชชั วงัคะฮาด ค าชะอีพิทยาคม มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ศิรณัฏฐ ์กนัชยั นางรอง บรีุรัมย์ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรณัฏฐ วงษว์ฒันนิติกุล บญุวฒันา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
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ศิรณัฐ ถนอมศรีมงคล มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ศิรดา แกว้แดง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิรนภา สีแดง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศิรประภา เอกอุดมพงษ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ศิรภทัร ตรีกุล จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรภสั โกส้กุล จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศิรภสัสร ดอกรัก วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาเขตกาญจนบรุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหิดล
ศิรภสัสร โพธ์ิทยั นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศิรภสัสร ศิลป์ประกอบ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศิรภสัสร สมอทอง สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิรวิทย ์กา้นล าใย วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์การกีฬาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
ศิรวิทย ์เพียรศรีวชัรา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
ศิระวรรษ คงนุ่ม พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิรัตน์ โกศลศกัด์ิสกุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิรา ธารารักษ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
ศิริ ศิริชาติวาปี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ศิริกฤษณ์ พ่ึงพกั มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ศิริจิติภากร พินธุศิรกุล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ศิริชยั อุดมสวสัด์ิ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศิริโชค ตรีรัตนพนัธ์ สารสาสน์วิเทศบางบวัทอง นนทบรีุ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย มหิดล
ศิริญทิพย ์จายะกนั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
ศิริญาภรณ์ สกุลวา นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ศิริทรรศณ์ เทียนค า พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิริทิพย ์วงศง์ามตระการ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศิรินทร อินตะ๊นอ้ย รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ศิรินธร หงสกุล วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิรินยา แกง้ดาภา เลยพิทยาคม เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ศิรินยา พทัธคนั มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศิรินนัท ์โพธ์ิมนั พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัเทพสตรี
ศิริพงษ ์คงพิกุล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศิริพงษ ์นิยมมาก สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ศิริพร แซ่ล้ิม สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
ศิริพร ฤทธ์ิศิริ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ศิริมงคล อริยะเลิศชยั สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศิริมล พิมดี สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ศิริโรจน์ สารี ค  าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ศิริลกัษณ์ ดุภะสกุล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
ศิริลกัษณ์ โทนหงสา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏัอุบลราชธานี
ศิริลกัษณ์ นิลวารีย์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ศิริลกัษณ์ บริสุทธ์ิ นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ศิริวดี บญุชุม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศิริวดี วุฒิสาร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ศิริวรรณ จนัทร์งามเท่ียง บญุวฒันา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ศิริวรรณ ล้ิมมงคล ปทมุวิไล ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ศิริวิภารัตน์ เพียแกว้ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิริสตรี แกว้ศิลา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ศิริสองพนั ทองค า สิรินธร นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
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ศิโรภรณ์ ศรีวิรัตน์ ศรีคูณวิทยบลัลงัก์ อ  านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิโรรัตน์ อุย้สวสัด์ิ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิลปากร ชั้นกลาง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ศิลา รู้แบบ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิลากานต ์ขนุนอก นางรอง บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
ศิลาดล ชาวนาทุ่ง เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมนั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศิวกร กรรมแต่ง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิวกร คูณทวีทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ศิวกร จนัทร์สุขศรี พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ศิวกร นอ้ยสนัโดด อ ามาตยพ์านิชนุกูล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิวกร บญุทศ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
ศิวกร บญุยะทศัน์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศิวกร พอ่คา้ชา้ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ศิวกร โพธ์ิทอง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ศิวกร ภกัดีไพโรจน์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ศิวกร วรชิน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ศิวกร ศรีธญัรัตน์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ศิวกร ศรีสุข พระนารายณ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศิวกร แสงข า ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ศิวกร โหมดชงั นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศิวกร อ่อนสกล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศิวกร อินทรัตน์ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิวกณัฐ ์โลหิตหาญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ศิวดล แซ่เฮง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
ศิวนิล ยิง่สุข ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศิวพล กิจวิวฒัน์กุล บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ศิวรักษ ์ตน้ประสงค์ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศิวลี เขมะสจัจกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศิวะกร ติลงัการณ์ เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ศิวชั จนัวิลยั ศรียาภยั ชุมพร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ศิวชั พจนวรพงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศีลวชัร พนัธุตา สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
ศกุญัยาภทัร์ วชัรธนากรณ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ศขุวงศ ์ศิวบวรวฒันา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทลั หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ศจิุนทรา เงางาม แก่งคอย สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ศจิุนธร หล่อฤทยั สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ศจิุนนัท ์กนกโชติยานนท์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ศจีุภรณ์ แมน้แป้น สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศทุธหทยั บรรเทา สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ศทุธินี ขมุทรัพย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
ศภุ ฉตัรจินดา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ศภุกร จ าเดิม ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกสืประยกุต์(หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุกร ทองบอ่ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุกร ธิวงศเ์งิน บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุกร ปัญญา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุกร ปู่ บวั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศภุกร พทุธานุ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ศภุกร ภุมรินทร์ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศภุกร มุง่สมคัร ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ศภุกร รักนะ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุกร ศรีกอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุกร สืบชมภู กลัยาณวตัร ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ศภุกฤต ชนินทร์ตระกูล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศภุกฤต ชยัประสิทธิกุล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ศภุกาญจน์ ทองนพคุณ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุกานต ์จนัทร์วิกูล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุกานต ์จิตรกรมาลี ตากพิทยาคม ตาก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ศภุกิจ เกษมสินธุ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ศภุกิจ แกว้วิเชียร พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ศภุกิจ จนัทรจิโรจน์กุล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ศภุกิจ ไชยตนั ปัว น่าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ศภุกิตต์ิ โปร่งใจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุกิตต์ิ มาลยัวรรณ พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ศภุกิตต์ิ เวลุนารักษ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุกิตต์ิ สิงห์ลอ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นเรศวร
ศภุกิตติ สุขมา สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
ศภุกิตต์ิ อุปรโคตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ศภุโชค ป้องชารี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ศภุโชค รมยะสมิต ลาซาล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ศภุโชค หล่อทอง อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุโชติ แสงเงิน สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุโชติ แสงเงิน สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุณัฐ ง้ิวออก บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ ฉตัรมงคลชยั วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุณัฐ ชูแกว้ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุณัฐ ด าเพชร นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมขนส่งทางราง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุณัฐ แทน่พิทกัษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ ธนะจินดาวงษ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ เนาวศิริ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ พงษศิ์ริรัชกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ ภาวิจิตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์   เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุณัฐ รัตนศรีทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุดา ปานฟัก อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ศภุธิดา งามพนัธ์ุดิศร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ศภุธิดา ล านามน ปัญจดี ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
ศภุรัตน์ ศรีเอก ไตรมิตรวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ศิลปากร
ศภุรัตน์ หร่ีอินทร์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ศภุรัตน์ หสัรินทร์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
ศภุฤกษ ์เยน็สวสัด์ิ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมกระบวนเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุวชัร์ จิตรเวช สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุวฒัน์ นยัวฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุวิชญ ์คานทอง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
ศภุวิชญ ์คิม วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์-วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุวิชญ ์คุม้ภยั นาคประสิทธ์ิ นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมยานยนต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ศภุวิชญ ์แจ่มประไพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาเขตกาญจนบรีุ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั มหิดล
ศภุวิชญ ์ตัน่สุย พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศภุวิชญ ์แนวจ าปา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ศภุวิชญ ์บวัเขียว ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยสุีรนารี
ศภุวิชญ ์พลคง แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุวิชญ ์พลคง แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
ศภุวิชญ ์พสัดร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
ศภุวิชญ ์มานิล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุวิชญ ์ระเบียบดี สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุวิชญ ์ฤทธิเพชร์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ศภุวิชญ ์วรายุ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุวิชญ ์สนิทผล สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุวิชญ ์ส าเริง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุวิชญ ์โสภา ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุวิชญ ์หนูทอง ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุวิชญ ์เหรียญทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุวุฒิ ทวีนุชโชคอุดม สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุเวช การสมเกตุ นราธิวาส นราธิวาส วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ศภุเศรษฐ ์ปรีดาศกัด์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศภุสณัห์ สุทธินนท์ อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุสิน พฒันเพญ็ วชิราวุธวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ศภุสุตา ฐิติสิทธา เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ส่ือสาร)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ศภุสุตา ภาพฉิมพลี สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม มหิดล
ศภุสุตา แอนุ้กูล นารีวุฒิ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ศภุเสกข ์ปลัง่ดี ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
ศภุคัพิชา แกว้หยอ่ง กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ศภุสัรา คุริรัง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
ศภุากร บญุสุวรรณ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุาพิชญ ์ไกรสยั สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ศภุาพิชญ ์มงคลการ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ศภุาพิชญ ์มัน่เมือง ตากพิทยาคม ตาก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภุาพิชญ ์เรืองสงค์ อ  ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศภุาพิชญ ์ล ้าเลิศวิทย์ อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุาวรรณ จนัทร วดัไร่ขิงวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
ศภุาวรรณ มูลสะอาด อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (สหกิจศึกษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศภิุสรา กิจไพศาลศิลป์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
ศภิุสรา เกตุดิษฐ อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ศภิุสรา จนัทบรีุ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศภิุสรา ผิวบาง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
ศภิุสรา พรพิพฒัน์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
ศภิุสรา พิลาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ศภิุสรา เริงมงคล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
ศภิุสรา แห่งหน เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เศรษฐกร ชมอินทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
เศรษฐกาญจน์ โกศลกาญจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ชลบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
เศรษฐพงศ ์พนัธ์ชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
เศรษฐศิริ เลิกชยัภูมิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
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โศจิรัตน์ เขียววิจิตร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
โศพิชา เภาเสน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
โศภิตฐา เวชวิฐาน สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
โศภิตา อุ่นทวง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ไศลรินทร์ อินทองค า สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ษณกร ศิริชยั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
สกาวใจ ไหมละเอียด วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
สกุณา นวมน่ิม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
สขิลา เวฬุโพธ์ิ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สงกรานต ์ภมรวิจิตร แอด๊เวนตีสเอกมยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหิดล
สณฑกานต ์แกว้ทิพย์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
สณฑกานต ์แกว้ทิพย์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สณัฎชยั บญุวิทยช์ยักุล สตัยาไส ลพบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สธนชน สุจริต รัตนบรีุ สุรินทร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา บรูพา
สมปรารถนา บญุศร ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
สมรัชนี ภูอาษา ส าโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
สมฤดี เอ่ียมจ าลอง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
สมฤทยั สายชนะพนัธ์ นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สมฤทยั เส็งหลวง วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สมฤทยั เส็งหลวง วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สมชัชา เกิดเรณู โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สมชัญ ์เพช็รดว้ง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
สมชัญ ์วีรกรรม เชียงค าวิทยาคม พะเยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สมชัญ ์วีรกรรม เชียงค าวิทยาคม พะเยา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สมิตรานนั นนัทวงศ์ ดงขยุวิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
สมิตา จิตตภูพิทกัษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สมิตา ศรีนาราง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและสือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สมิตา ศรีนาราง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สมิตานนั ใบเอ่ียม สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สมิตานนั มาโนม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สมิตานนั สินธพวงศานนท์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
สมิทธ์ิ เชา้วงศพ์าณิชย์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สมิทธ์ิ ตั้งรัตนวิชิต เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สรธร แกว้โชติช่วงกูล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางคน์คร ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สรธญั กนัทะหงษ์ พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
สรรพสิริ พิพฒัน์นวกิจ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรรเสริญ ค  าชมภู ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรวรรณ สุวรรณรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรวิชญ ์จ ารูญนิรันดร์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สรวิชญ ์ช่วยแกว้ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยยีาง สงขลานครินทร์
สรวิชญ ์ช่วยนิล ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สรวิชญ ์ไชยพงษ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สรวิชญ ์ศรีพิทกัษส์กุล สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการพหุภาษา ชลบรีุ ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สรวิชญ ์สายอา้ย บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรวิชญ ์สุขพงษไ์ทย เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรวิชญ ์สุทธิประภา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมดนตรีและสือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรวิชณ์ กล่อมอ าภา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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สรวิชณ์ กล่อมอ าภา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สรวิชณ์ กล่อมอ าภา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สรวิศ ดวงคุณ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรรีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรวิศ บดุดา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สรวิศ พาณิชยศ์ะศิลวฒัน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สรวิศ เรือนแกว้ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
สรวิศ สิทธิสุทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
สรวีย ์การบญุ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรวุฒิ รัศมี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
สรศกัด์ิ สุจดา ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เกษตรศาสตร์
สร้อยสุดา ไตรพรหม ภาชี "สุนทรวิทยานุกุล" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมพลงังานทดแทนและย ัง่ยนื เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรัญญา มูลทว้ม พลูเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรัลชนา จนัทะศิลา คงทองวิทยา นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
สรัลพร หาญสงคราม ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรัลรัตน์ ธนกุลดิลก เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สรัลรัตน์ ลิมปนวิสุทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
สรัสจนัทร มีวาสนา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรายทุธ์ิ จนัทร์ส่องภพ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สรารัตน์ แสงสมัฤทธ์ิ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สราวลี สาคร กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สราวุฒิ กล่อมกระโทก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สราวุฒิ นุชนารถ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สริญญา ปรัตถจริยา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สริดา บวัแกว้ พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สริตา จนัทร์โอธาร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.ม.) (การออกแบบดิจิทลั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สรินดา ทองยอ้ย คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สรุจ ตนัมีสุข เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สโรชา แกว้ประดบั พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สโรชา แกว้ประดบั พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
สโรชา จิตตรง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
สโรชา เทียมเสมอ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบรีุ วิทยาเขตกาญจนบรีุ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร มหิดล
สโรชา ศรีสมบติั ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สโรชา ศภุวรรธนะกุล สตรีอ่างทอง อ่างทอง เกษตรวท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
สโรชา สุทธิประภา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สฤษฎพ์งศ ์จนัทคาม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอนแก่น
สลิลทิพย ์พรมงาม หนองฉางวิทยา อุทยัธานี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
สลิลทิพย ์เอ่ียมมา ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สลิลลา นอ้ยสนอง โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สลิลลา ผลึกเพชร พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สลิษา เกิดภู่ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สลิษา เกิดภู่ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สวรรยา ปลาเงิน พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
สวรส สิงห์สาทร เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
สวรส สินพรม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สวิตต ์ถาวรรัชชต์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
สวินณา หาสุข ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
สษมา แสงสุมาศ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

สสิตา วิกุลชยักิจ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
สหภพ ลาภใหญ่ จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิศวกรรมพลงังานทดแทนและย ัง่ยนื เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สหรัฐ คงจนัทร์ เทศบาล 1 (เอง็เสียงสามคัคี) สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
สหรัฐ ค  าภิมาบตุร วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
สหรัฐ เชิดสุข หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สหรัฐ เศรษฐาธิวฒัน์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สหรัถ อรุณยะเดช สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
สหรัส บญุถึง ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สหวตัร เช้ือบา้นไร่ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
สหสัวรรษ บญุเผ่ือน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สหสัวรรษ บญุเผ่ือน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สองสวรรษ สอนหมวก แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
สอเจริญชยั พทุธาสมศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สจัจธิดา จิตสจัจพงศ์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
สจัจวจัน์ ส่งเสริม เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
สชัฌุกร จนัทร์ศรีทอง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สญัติธร เยน็เหลือ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สญัติธร เยน็เหลือ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สภัยา ไชยหาญ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สมัฤทธ์ิ ชูลวง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สาธิตา ตรีบบุผา อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สาธิตา โพธ์ิรัง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
สาธิตา โพธ์ิลอ้ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง (เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) เกษตรศาสตร์
สาธิษฐ ์เจนเขวา้ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
สายชล เจียรกุล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
สายธารทอง วงษสุ์บรรณ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
สารยา เลิศนอก อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมกระบวนการเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สารัช บญุบ าเรอ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
สาริน นิพทัธ์วรสกุล อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
สาริน ยกุตานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สาริน ยกุตานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สาริน ยกุตานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
สารินท ์สมบรูณ์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สาริยาวลี ขนันาเลา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สาริศ จงบรีุ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
สาริศ ชมเช่ียวชาญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
สาริศ น่ิมนุย้ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
สาริศ สรรพมงคล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมระบบการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สาริศา บญุเช้ือ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
สาโรช น่ิมตระกูล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สาวิตรี ศรีคงจุมพลศรี สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
สาหร่าย ศรีชยั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
สิตา พลูผล บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิตานนั กงแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัศรีสะเกษ
สิตานนั ป้ันตระกูล สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิตานนั อินทขนัตี สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
สิทธา ถิรโสภี หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัธนบรีุ



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

สิทธิกร กีรติชาญเดชา วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิทธิกร ภิรมยเ์สวก วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สิทธิชยั คงสุนทรเจริญ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิทธิชยั ปฐมวงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิทธิชยั ปฐมวงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิทธิชยั ลาโพธ์ิ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
สิทธิโชค เสรีโรจนกุล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิทธิเดช จ านงครั์ตน์ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
สิทธินนท ์โชติวิไลวรรณ วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิทธินนัท ์ค  าอุด สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
สิทธิพร พนูเขาทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิทธิพศ อ านวยวนิชกลัป์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เกษตรศาสตร์
สิทธิศกัด์ิ เกษถนอม กสินธรเซนตปี์เตอร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สิทธิศกัด์ิ วงศเ์คร่ือง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สิทธิศกัด์ิ ส่งแสง อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
สิทธิศาสตร์ ไชยหาญ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิธิกร เรืองจนัทร์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สินาวุธ อิทธิสวสัด์ิ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
สิปปกร เล่งวงศ์ วิทยาลยัเทคนิค นครศรีธรรมราช ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิปปวิชญ ์ลีลา เลิงนกทา ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ อุบลราชธานี
สิรณัช ปทมุชาติ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิรธีร์ กิตติวิทยเ์ชาวกุล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิรธีร์ กิตติวิทยเ์ชาวกุล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สิรภพ จินดาหรา บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นเรศวร
สิรภพ บญุวาล มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชัน่ เทคโนโลยสุีรนารี
สิรภพ บณุยะวนัตงั พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมเคร่ืองกล ว.ชุมพร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรภพ แมป้ระสาท สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สิรภพ ศรีบญุเรือง หล่มสกัวิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรภพ ศรีบญุเรือง หล่มสกัวิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
สิรภพ สุขเทพ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิรภพ ไหมดี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิรภพ เอ่ียมละออ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรวิชญ ์เจริญเขตต์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สิรวิชญ ์นาไชยโย ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรวิชญ ์ป่ินทศิริ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั - ค.อ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิรวิชญ ์พงศน์คินทร์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรวิชญ ์พงศวิ์ลาวณัย์ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิรวิชญ ์พงศวิ์ลาวณัย์ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิรวิชญ ์พุม่อ  าพร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สิรวิชญ ์ยิม้อยู่ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สิรวิชญ ์ล่ิมสุวฒันาพงษ์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
สิรวิชญ ์ศาสนกุล ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิรวิชญ ์เสรีสุชาติ สตรีพงังา พงังา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิรวิชญ ์แสนยาโต มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิรวิชญ ์เหล่าวชิระสุวรรณ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิรวิชญ ์เหล่าวชิระสุวรรณ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
สิรวิศว ์สวสัดิมงคล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

สิรสา อินนุพฒัน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วนศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สิรากร โพธิภกัดี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(นานาชาติ) มหิดล
สิรามล สีฮอแกว้ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
สิราวรรณ ศรีสุข วาปีปทมุ มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
สิราวรรณ หอ้ยแกว้ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
สิราวิชญ ์ทงัสุภูติ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิราวิชญ ์ทงัสุภูติ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิราวุฒิ เกิดหล า พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
สิริ รวยสูงเนิน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิริกร ริยาพนัธ์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (นานาชาติ) สงขลานครินทร์
สิริกลัยา สุวรรณเพชร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
สิริกาญจน์ ทองระอา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิริกาญจน์ ทองระอา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิริฉตัร ข่มอาวุธ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
สิริชยั จึงสมเจตไพศาล ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิริชยั สีด า กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
สิริเชษฐ ์ศิริสานต์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิริณัฏฐ ์นอ้ยบญุสุกกุล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
สิรินดา วงัแฟน ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรินธรรัตน์ วงศส์วรรค์ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
สิรินภรณ์ หงษห์ยก มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สิริประภาพร หาริกุล กมลาไสย กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
สิริปรียา มาตมูล ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
สิริพงศ ์สงัโส เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิริพงษ ์ธีรศาสตร์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริพรรณ ทองนอก กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิริพกัตร์ อมัระปาล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิริเพญ็ คงแสงดาว ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
สิริภทัร มณีสงค์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิริภสัส์ ทองชะอม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (นานาชาติ) สงขลานครินทร์
สิริมา จิตรดล วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิริมา พลูสวสัด์ิ มธัยมจิตจณั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิริมา ยานพะโยม พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิริยากร ทรัพยว์ฒันาชยั สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
สิริยากร ยาวิชยั สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สิริยากร วงศใ์หญ่ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สิริยากร เสรีผล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สิริยากร อั้นทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
สิริยาพร ศรีส าโรง ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิริรักษ ์โคมละ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิริรัตน์ รักสนิท สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
สิริรัตน์ อินทร์หอม วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
สิริลดา นาคประสิทธ์ิ อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิริวรรณา สว่างใจ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
สิริวรากร พงษศิ์ลา หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริวิภา ศิริรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิริวิมล ผลภาพ ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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สิริวิมล ผ่ึงผาย เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
สิริวิมล วรรณฤกษง์าม สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา) เกษตรศาสตร์
สิริวิษฐ ์โกมุทมุกสิกชาติ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิรีธร มงคลก าธร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
สิรีธร ยทุธวรวิทย์ สุไหงโกลก นราธิวาส วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิโรธร โพธ์ิสะอาด ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
สุกฤตา ไชยวาน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
สุกฤตา ประกอบธรรม ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุกฤตา ส่งรุ่งโรจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สุกฤษฎ์ิ สงวนวงศ์ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุกฤษฏ์ิ เกิดสวสัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุกฤษฏ์ิ พระโยม สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุกญัญา ทรัพยพ์งษ์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
สุกญัญา เพง็สกุล ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุกนัชยั โตร่ืน สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุกลัยา แกว้ประจุ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุกานดา ทองเกตุ บางขนัวิทยา นครศรีธรรมราช วิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุขสนัต ์มีสุวรรณอรุณ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
สุขสนัต ์ศรีทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สุคนธ์ทิพย ์ค  าบชูา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
สุคนธา ชอบธรรม สรรพวิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
สุจารี สิทธิอ าพรพรรณ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุจิตรา ลาภจิตร นครนายกวิทยาคม นครนายก วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี บรูพา
สุจิรภา สุจิพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุจิรา วงคอิ์นทร์ พิบลูมงัสาหาร อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุจิรา ศิริทองสุข กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
สุชญัญา จิบทอง มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
สุชญัญา ชยัจกัร์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สุชาดล เก่งนอก เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหิดล
สุชาดา ชูอ่อน วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุชาดา ไชยวฒัน์เจริญ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุชาดา ทองสุข วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
สุชาดา ประเสริฐศรี บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สุชาดา หว้ยสุข ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
สุชานรี นาสม้กบ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุชานนั พรมสุ่ย สว่างแดนดิน สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
สุชานนัท ์เสียงหวาน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
สุชาลิณี หม่ืนอาษา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
สุชาลิสา ชูเกียรติเถกิง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุชาวดี แกว้ประจุ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
สุชาวดี รัตนะ ปัญญาวิทย์ ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุชาวลี ประสาวะโท คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สุณิสา เจียนซ่ี วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุณิสา มณีกระโทก วิทยาศาสตร์จุฬาภณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาลยัการชลประทานวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
สุณิสา เสนาสุ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
สุดารัตน์ คงเติม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุดารัตน์ เจริญร ่ ารวย มธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
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สุดารัตน์ ไชยชน สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถมัภ"์ สิงห์บรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ ไชยศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
สุดารัตน์ ธระเสนา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุดารัตน์ แพวขนุทด มารียวิ์ทยา นครราชสีมา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ รอดคง อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
สุดารัตน์ ลกัษณะ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
สุดารัตน์ ศรีสงัข์ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุดารัตน์ ศรีสงัข์ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุดารัตน์ ศรีสุวรรณ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
สุดารัตน์ สมจริง พทัลุง พทัลุง เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ สมสะอาด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ สตัยา อรัญประเทศ สระแกว้ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
สุดารัตน์ สายทอง อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ สิริพล ทีปังกรวิทยพฒัน์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุตาภทัร ขนัวงค์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
สุทธญาณ์ ศรสุวรรณ์ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุทธดา สีดาแกว้ ปิยมิตรวิทยา พะเยา วิศวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุทธิกานต ์เพชรกลัน่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุทธิกุล สายวงคปั์ญญา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุทธิเกียรติ ปญุญธรรม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุทธิชยั ปัทมาวิไล ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุทธิดา ดาวเรือง อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุทธินนัท ์ด่านสกุลเจริญกิจ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
สุทธิพงศ ์ณรงคศ์รี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุทธิพงษ ์แกว้ล่องลอย สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุทธิพงษ ์เลิศปัญญาวุฒิกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
สุทธิพงษ ์อ่องแกว้ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
สุทธิพร เหลาผา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุทธิภทัร ชนะวงษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ นเรศวร
สุทธิรักษ ์โชติมน สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุทธิรักษ ์แซ่เลา้ วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
สุทธิรา ตรีผล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
สุทธิหิรัญ สุวรรณกิติ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุทินา คงจนัทร์ หวัไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุทิวสั สม้ทอง หนองโสนพิทยาคม พิจิตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นเรศวร
สุธางศรั์ตน์ สตัยแ์สง มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์- วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุธาวลัย ์เขียวแดง จกัรค าคณาทร ล าพนู วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุธาศิณี วนิชยถ์นอม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุธาศิณี วนิชยถ์นอม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุธาสินี เพช็ร์นนท์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
สุธาสินี เรืองตระกูลกิจ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
สุธาสินี สิทธิมหาทรัพย์ จบ ม.6 แลว้ นครนายก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุธาสินี สุขคตะ ปากพนงั นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุธิดา ไชยลาภ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุธิตา แกว้เซ ผดุงปัญญา ตาก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
สุธีธชั ทองระยา้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สุธีมนต ์กาสีวงค์ เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ นเรศวร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

สุธีรภทัร์ บญุรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุนิตา ปราณีชาติ พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สุนิตา ลีลา นารีนุกูล อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สุนิษา สรรพโกศลกุล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุนิษา สรรพโกศลกุล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
สุนิสา ทกัภิรมย์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุบงการ เจือบญุ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
สุประวีณ์ พงศพี์รเดช อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุประวีณ์ ยะวร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
สุปรียา เช้ือเจ็ดตน สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุปรียา นุชเนตร สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุปรียา เผือดผอ่ง จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
สุพจน์ จนัทร์อ่อน วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
สุพรรณี เพชรศกัด์ิ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุพรรณี วิริยะกิจสุนทร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุพรรษา ไป๋แป้ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุพรรษา ไพบลูยภิ์ญญาเลิศ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุพลรัตน์ สาโส อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิศวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุพชัชา ทรัพยส์มบติั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
สุพชัชา สุฑิตานนท์ เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
สุพชัชา อินแกว้ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
สุพชัรินทร์ อรรฆยวิ์กยั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพตัรา เช้ือศรีนนตรี ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุพิชชา ไกรโกศล สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
สุพิชชา ค  านาค บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุพิชชา โชติวงศวิ์ศาล สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
สุพิชชา ดิลกวุฒิสิทธ์ิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุพิชชา ทองวรรณ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
สุพิชชา นาคช านาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สุพิชชา ว่องทรัพยสิ์น สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สุพิชชา สงวนเผา่ อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
สุพิชฌาย ์ทบัทิม สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
สุพิชฌาย ์นทีพิทกัษ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุพิชฌาย ์ศศิไพสิฐ อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุพิชญา ถูระพนัธ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
สุพิชญา โพธิข  า ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
สุพิชญา โสมมาก บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
สุพิชญาน์ อร่ามเรืองรัตน์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (วิชาเอกสตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
สุพิชยา ประค า หอวงั กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพิชา ประเมินชยั นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
สุภชีพ สาสนทาญาติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
สุภธิดา อุปัญญ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจ ศิลปากร
สุภมาศ มาลยั มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
สุภฏัสรณ์ สุริยาอมัพร ราชินีบรูณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
สุภทัรตา คงสุวรรณ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
สุภทัรา ป้อมเยน็ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สุภสัรา ศรีสุภาสิตานนท์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วลยัลกัษณ์
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สุภสัศิยา เลิศวตัรกานต์ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภานนัท ์สุทธศิลป์ เชียงค าวิทยาคม พะเยา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สุภาพร นุตศิริ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุภาพร วงคสุ์วรรณ์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
สุภาพร สงัฆพงษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏัศรีสะเกษ
สุภาภรณ์ กรุงแสนเมือง กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
สุภาภรณ์ แจง้นิลรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
สุภาภรณ์ พว่งเรือ ปากเกร็ด นนทบรีุ วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุภาวดี จินพละ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุภาวรรณ กนัยาวิลาศ บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง วิทยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุภาวิณี ขาวเขียว สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุภาสินี บรูณพล แจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
สุมนทรา โนนตูม หวัตะพานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุมลทิวา กลางสุข เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
สุมิตร ขนัทอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
สุมิตรา เทียนโชติ มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นวมินทราธิราช
สุมินตรา เสง่ียมศกัด์ิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
สุเมธ สวนส าราญ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุเมธินี เอ่ียมผา ทีปังกรวิทยพฒัน์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุยะภูมิ ชาติวฒันศิริ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
สุรกิจ เพียรธรรม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุรเกียรติ การสอาด เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุรชยั นามปาน นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
สุรเดช แกว้ทองมา แวงพิทยาคม สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สุรเดช แกว้ทองมา แวงพิทยาคม สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ราชภฏัสกลนคร
สุรเดช โฆษิตานนท์ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุรเดช ปานหว่าง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
สุรเดช อินทเสม ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุรบดี ทว่มสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สุรพิชญ ์พลพระจนัทร์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
สุรภา พิมพส์วสัด์ิ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
สุรยทุธ พฤทธิพฒักุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุรวิช พรธิอั้ว ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
สุรวิศ ถ่ินหนองจิก ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุรวุฒิ ชิตไธสง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
สุรศกัด์ิ ชาสุวรรณ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุรศกัด์ิ ทองจนัทร์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุรศกัด์ิ เวชสถล อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
สุระวีร์ ใคร่ครวญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุริยะ ยอดประดิษฐ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วลยัลกัษณ์
สุไลมาน กาเหร็มกา รุ่งโรจน์วิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุวนนัท ์ชิตวนั พลวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุวนนัท ์ตูบ้ดุดา มญัจาศึกษา ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
สุวนนัท ์แสงจนัทร์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
สุวพิชญ ์โชติสวสัด์ิ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุวพิชญ ์ศรีเบญจโชติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
สุวรรณี วฒัทา ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
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สุวรรณีย ์สุภาพ ระยองวิทยาคม ระยอง สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียดิจิทลั- วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุวรัตน์ แสงสว่าง องครักษ์ นครนายก คณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุวโรช โพธ์ิจนัทร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุวจันี รักวารินทร์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
สุวชัพงษ ์เกตุโสระ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แม่ฟ้าหลวง
สุวฒัน์ เกิดผล ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
สุวฒันพร วิรัตน์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุวิจกัขณ์ เรืองสุชาพงค์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
สุวิจกัขณ์ เรืองสุชาพงค์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
สุวิชญา อ าไพเทศ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุวิญญาณ์ แกว้มณี หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุวิมล กล่ินประหลาด พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สุวิมล นทีธารทอง คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สุวิวรรณา ทองแสง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
เสฎฐวุฒิ เครือหงษ์ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เสฏฐภูมิ ตุลยสุข สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เสฏฐวุฒิ เหลก็เพช็ร สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
เสฏฐวุฒิ อรุณไพร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
เสริมศกัด์ิ สมสวย สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
เสาวภาคย ์เช้ือนุ่น ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
เสาวลกัษณ์ จนัทร์ทอง มหาวชิราวุธ สงขลา ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
เสาวลกัษณ์ โนวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (นานาชาติ) สงขลานครินทร์
เสาวลกัษณ์ ศรีนวลจนัทร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ศิลปากร
เสาวลกัษณ์ หวนัดะหลา้ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วลยัลกัษณ์
แสงเทียน ตั้งประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ ส่ิงแวดลอ้มวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
โสภิดา ไชยปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
โสภิดา ตั้งการ เมืองปานวิทยา ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
โสภิตา ผลลาภ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ สงขลานครินทร์
โสมสยาม เกิดสินธ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
โสรยา ตึกประโคน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
โสรยา แป้นจนัทร์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
โสลดา อั้งล่ี นารีวุฒิ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
หงสมนต ์สีห์บญุธนาวดี วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
หทยักร วรัตตานนท์ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
หทยักาญจน์ อสิพงศ์ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
หทยัชนก พงษนุ่์มกุล กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
หทยัภทัร สอนนอก อู่ทอง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอนแก่น
หทยัรัตน์ จิรกิตติกูล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
หทยัรัตน์ ศรีสว่าง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
หน่ึงฤทยั มูลนอก เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์วท.บ. สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงบรูณาการ (หลกัสูตร 4 ปี) เกษตรศาสตร์
หม่ืนเขต ลีพา กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
หฤทยั กุลสุวรรณ์ พลูเจริญวิทยาคม สระบรีุ ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ราชภฏัเทพสตรี
หฤธยา สารินทร์ วดัเขมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
หฤษฎ ์ทองเฟ่ือง มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
หฤษฎ ์วิบลูยเ์ช้ือ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
หฤษฎ ์อ่ิมพนัธ์ุ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
หทัยา จนัสะวะ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
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หสันยั รอดโฉมงาม สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
หาญชยั วลญัชพฤกษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
หาญณรงค ์กระแจะจนัทร์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
หาญณรงค ์กระแจะจนัทร์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
หิรัญญภูมิ ป่าถ่อน เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัเทพสตรี
เหมวรรณ์ นาวีอุปถมัภ์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เหมนัต ์เสนประดิษฐ์ เขาชยัสน พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อคิราภ ์พงศเ์วช หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สงขลานครินทร์
อชริญา คุณีพงษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อชิตพล ศรศิริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อชิตพล องคอ์านนท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อชิรญา พรมจินา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เกษตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
อชิรญา ภูหงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
อชิรญา แยม้ศิริ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ เคมีสิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อชิรญา ศรีสุทธ์ิ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อชิรญาณ์ ศิริศกัดากุล พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อฑิตยา แซ่จิว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
อฑิรญา ทองเก้ือ สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเคมี ทกัษิณ
อณัฐญา ตนัติรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ มหิดล
อณัฐธิมา กาญจนสมบติั สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
อดิชาญ ธรรมสร สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อดิเทพ กองค า แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
อดิเทพ กุระพอง สวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อดิเทพ พานิชประวติั เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อดินนัท ์สิทธิกรวรกุล อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อดิลกัษณ์ พนัธุสุวรรณกุล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อดิลกัษณ์ พนัธุสุวรรณกุล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
อดิศร ถนอมรักษษ์า คณะราษฎรบ ารุง ยะลา เทคโนโลยวิีศวกรรมการเช่ือม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อติกานต ์ทองมา เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
อติกานต ์ทองมา เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
อติกานต ์อนุสุทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
อตินุช อุบลเขียว ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
อติภา ศิริสกุลไพศาล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
อทยัชนก บตุรหึง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อทิตยา เจญการ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
อทิตยา เบญจรุญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
อทิตยา สมเช้ือ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
อทิตยา สิทธิศกัด์ิโสภน สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อทิตยา สีทองสุก เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
อธิกา เลิศคุณลกัษณ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
อธิคม รัศมีสุข อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์-เคร่ืองมือวดัและควบคุม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อธิคม สุวรรณประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อธิคม สุวรรณประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อธิชา เจริญพิทกัษ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
อธิชา สูรยะกานตานนท์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อธิชา สูรยะกานตานนท์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อธิฐาน เขียวเด็ด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

อธิต เจริญสุข สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อธิติ พนัธ์ุวรรธนะสิน นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อธิปไตย โชติทอง นครขอนแก่น ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
อธิปบดินทร์ อรรถรุ่งโรจน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
อธิพชัร์ ศรีอริยธีรกุล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
อธิพิสุทธ์ิ จูมวงษ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
อธิภู พรมศร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
อธิวฒัน์ สมใจ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
อธิวุฒิ ชูแกว้ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
อธิศ อุตตมางคพงศ์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
อนพทัย ์อินสด สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อนภิชฌา รชตรังสิมนัตุ์ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
อนวชั ญาณประทีป สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนวชั หอมหวล วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนญัญา เช่ียวสกุลวงศ์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนญัญา ทบัจีน พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
อนญัญา บญุมาก เตรียมวิศวกรรมศาสมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือกรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
อนญัญา พุม่พฤกษ์ บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อนญัญา ศรีวิเศษ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนญัญา ศรีวิเศษ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนญัญา อ่ิมแสง พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนนัต ์เกษมโกสินทร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
อนนัตชยั ขนัแขง็ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนนัตญา ชูบวัทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
อนนัตญา มีมา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ.) ราชภฏัเทพสตรี
อนนัยช งามสิงห์ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
อนานุวฒัน์ วนัหมดั หนองจอกพิทยานุสรณ์มธัยม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนาวิล วราภรณ์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนาวิล หยงสตาร์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนิญญา เผา่พงษ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวนวตักรรม (นานาชาติ) มหิดล
อนุกูล ด ารงคก์ูลสมบติั ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนุชศรา เฉลิมโชคอ านวย ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
อนุชา คงแกว้ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
อนุชิต สนธิสุข กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
อนุตรา วรสิทธ์ิ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนุธิดา อุดมรุ่งขจรชยั ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
อนุพงศ ์ทองปรุง อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
อนุพงศ ์อุปภกัดี ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนุรักษ ์ขนุไพชิต มธัยมจิตจณั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อนุรินทร์ ชาประสนัต์ ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อนุฤทธ์ิ น่ิมเสมอ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนุวฒัน์ แกว้ทอง ทา่ชนะ สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อนุวฒัน์ บญุส่ง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
อนุศิษฏ ์คงชูช่วย หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อนุสรา วงัใจ อากาศอ านวยศึกษา สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อเนชา จิตตเ์กษม ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภสัสร หารไกร สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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อภิชญา แกว้งาม สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิชญา แกว้ซงั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏันครศรีธรรมราช
อภิชญา คงเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อภิชญา คลองไข่น ้า ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
อภิชญา จนัทร์มา สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
อภิชญา เตมีบริบรูณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
อภิชญา บญุรอด วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
อภิชญา บญุรอด วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
อภิชญา ผดุงขวญั ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ วิทยาเขตกาญจนบรีุ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหิดล
อภิชญา ยงันอ้ย สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
อภิชญา วงศส์มวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อภิชญา ศรีภะนา ราชินีบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิชญา สุขภูวงค์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิชญา สุขสวสัด์ิ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
อภิชยา ลิมปกาญจน์ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
อภิชยั ฟักชา้ง กงหราพิชากร พทัลุง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
อภิญกิจ ทองบวั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิญญา แกว้นิยม มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
อภิญญา คงไสย มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
อภิญญา จนัทร์เพง็ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อภิญญา ใจหาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อภิญญา ใจหาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อภิญญา นนัทิพย์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อภิญญา ศรีเรือง ปากจ่าวิทยา สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สงขลานครินทร์
อภิญญา ศศิพงศพ์รรณ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิญญา ศิริพรหม กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
อภิญญา สูญฤทธ์ิ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น
อภิญญา อินสุวรรณ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิเดช จนัทร์แถม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
อภินนท ์พิบลูสถาพร เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
อภินนัท ์จ  าลองกุล นางรอง บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
อภินนัท ์อ าเบา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิวรรธน์ อาทิตยเ์ท่ียง วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อภิวฒัน์ แกว้ก า ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
อภิวฒัน์ เลตระกูลกิจ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล บรูพา
อภิวิชญ ์บตุรร่ม นราธิวาส นราธิวาส วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิวิชญ ์พุม่เจริญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิศรา พงษเ์ซียงซา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
อภิษฎา เอ่งฉ้วน กระบ่ี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
อภิสมยั จนัทร์ส่อง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
อภิสรา ใจแกว้ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
อภิสรา ไชยสวสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อภิสรา เตก็สี สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร บรูพา
อภิสรา ผิวด าข  า พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิสรา เรืองจนัทร์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิสรา เลขาลาวณัย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อภิสรา หยวกจุย้ สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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อภิสาร จนัทรสมดี ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
อภิสิทธ์ิ ชยัวิริยะกิจ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์สาขาวิชาสถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิสิทธ์ิ เช้ือแกว้ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
อภิสิทธ์ิ ไชยด า เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
อภิสิทธ์ิ พงศรั์ตนมงคล วิสุทธิรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกๆศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิสิทธ์ิ เพช็ร์รัตน์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษิณ
อภิสิทธ์ิ รัตนศรี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
อภิสิทธ์ิ สายค ากอง เพชรวิทยาคาร ชยัภูมิ ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อภิสิษธ์ชยั กิจเจริญคา้ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อมรทศัน์ เสนาธรรม พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อมรเทพ กลนัธรรม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
อมรรัตน์ ก าจาย สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
อมรรัตน์ โรจน์ทินกร พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อมรรัตน์ แสงจนัทร์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาเขตกาญจนบรีุ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหิดล
อมรรัตน์ อุชชิน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
อมรา เจียมศภุกิตต์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อมราภรณ์ แพงมาลา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ ว.ชุมพร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อมฤต สายสวาสด์ิ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อมลวรรณ บญุเรือง ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
อมิตตา เทียบเพชร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
อมิตรา วรรธนะมณีกุล อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อยวตั อิทธิแสง สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน หลกัสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรกช มจัฉาฉ ่า ปากเกร็ด นนทบรีุ วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรกญัญา นุชนุ่ม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ กาญจนบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
อรชพร ตนัวฒันะพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ขอนแก่น
อรญา รักแจ่ม เลยพิทยาคม เลย วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
อรญา สุขเรือน โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
อรณัฏฐา ฉิมพาลี พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรณิชชา รัตโนภาพ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อรณิชา เกษศรีรัตน์ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ เคมีสิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรณิชา จนัทร์คง มธัยมจิตจณั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อรณิชา มิคะนุช หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อรณิชา สมนา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรณิชา สมนา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรทิชา ผลสุวรรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรไทย ลือศิริ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
อรธิตา เอ่ียมสุทธิธรรม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรธิตา เอ่ียมสุทธิธรรม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรธิตา เอ่ียมสุทธิธรรม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรนี โชคสมบญุเกษตร เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
อรประภา ราชบรีุ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏันครศรีธรรมราช
อรปรียา นามแสง ทา่บอ่ หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
อรปวีณ์ ชาญณรงค์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
อรพรรณ พรมเอ่ียม บา้นด่านลานหอยวิทยา สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
อรพรรณ แสนบอโด กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อรไพริน เปล่ียวญาติ เมืองเชลียง สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
อรไพริน เปล่ียวญาติ เมืองเชลียง สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
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อรภทัร ดว้งนี ดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
อรรคพล พรรณวาที พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อรรฆพล นวเบญจพล สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรรฆรัตน์ สืบศรี ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
อรรถนนท ์ชุ่มธิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรรถพงศ ์วรรณา พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
อรรถพล ค  าเครือ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรรถพล บญุกราน สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
อรรถพล รัตนพนัธ์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุเชิงนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อรรถเศรษฐ ์นิยมศรี สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อรรัมภา เสมา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
อรฤทยั ปริพรชยัพชัร์ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสตัววิทยา เกษตรศาสตร์
อรวรรณ พรหมฉิม ประเทืองทิพยวิ์ทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
อรวรรณ สายสวาท ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อรวรรณ โสภาภกัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อรวรา กาญจนะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรศิริ มาลยัศรี โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อรสา จนัทร์โกมุท เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อรอนงค ์การไร่ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรอนงค ์ชาวด่าน เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ขอนแก่น
อรอนงค ์บญุพิพฒัน์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อรอนงค ์ไพศาลธรรม ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรอนงค ์วงศป์ระมวล ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏัสุรินทร์
อรอมล นิยม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
อรอญัชญั ทายา เทิงวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
อรอินทร์ ชูเซ่ง พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อรอุมา วิโรชกิจเจริญ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อรัญชยั คีรีวลัย์ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาสาขาวิทยาการขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
อรัญญา จนัทษี ศรีบญุเรืองวิทยาคาร หนองบวัล าภู วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ขอนแก่น
อรัญญา วิชยักุล สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ วลยัลกัษณ์
อริญชย ์อน้บตุร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจดัการกระบวนการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อริญชยั นิลทะวงษ์ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
อริญชยั สมบรูณ์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อริยพล ประสารฉ ่า บวัขาว กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
อริศรา ฐิตะฐาน ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
อริศรา แดงกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
อริษา ทองดี ตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
อริษา ศรีสุดตา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
อริสรณ์ มธุรส ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
อริสรา จนัทร์ปลูก สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อริสรา นอ้ยแจ่ม ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อริสรา นาหก ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อริสรา บญุรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อริสรา สุดเจริญ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อริสราภรณ์ ไตรรัตน์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การจดัการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อริสา ค  าสุ่ย กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีวะการแพทย์ รังสิต
อริสา ตั้งไพบลูย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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อริสา นามสนธ์ แก่งคอย สระบรีุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
อริสา พิจารณ์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อริสา มะโนวรรณ์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
อริสา ศรีใส สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถมัภ"์ สิงห์บรีุ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี ราชภฏัเทพสตรี
อริสา สมณะ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อริสา อามะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อรุณ ราชพิทกัษ์ ปากพะยนูพิทยาคาร พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อรุณลกัษณ์ ตาบทิพยว์ฒันา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรุณา เดชนวล กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อรุโณทยั สิตะพงษ์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อโรชา เหลียวพฒันพงศ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร สงขลานครินทร์
อลงกร อาเส็ม วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อลงกรณ์ วงคศ์รี สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อลิศรา อุ่นฤทธ์ิ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาโทรคมนาคม เทคโนโลยสุีรนารี
อลิศา มีสุวรรณ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
อวิกา ยศชู วรนารีเฉลิม สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อวิกา อริยเมธกุล อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อสมา สงวนสิน ปทมุคงคา สมุทรปราการ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
อสมาภรณ์ ปลาดศรี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อสมาภรณ์ อ่อนจนัทร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ออ้มใจ ยอดสร้อย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อกัษราภคั จนัทวงษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อกัษราภคั จนัทวงษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
อกัษราภคั บญุงาม ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อกัษราภคั สีทา เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อคัรเดช ยอดบนุอก ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
อคัรเดช วิทยาวุฒิรัตน์ จกัราชวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
อคัรพงศ ์ไขศิลป์ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อคัรพนธ์ วฒันะเสถียรกุล เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อคัรพล แซ่เจียม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อคัรพฒัน์ จุลทองภิพฒัน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อคัรวฒัน์ รัตนสมิทธ์ิ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
อคัรวฒัน์ รัตนสมิทธ์ิ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อคัรอฑัฒ ์เฉลิมวงศ์ อ  านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรุมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อคัรากร บญุลอ้ม เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
องัคณา บญุญา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
องัคณา มณีสุวรรณ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
องัคณา มณีสุวรรณ์ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
องัคณี ฉตัรทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
องัควราพร ศรีจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
อจัฉรา ผลานิผล พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
อจัฉราพร ทะอ่าง ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
อจัฉราวดี ศรีอรรคพรหม ระยองวิทยาคม ระยอง เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
อจัฉริยนนัท ์ไวกสิกรณ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อจัฉริยนนัท ์ไวกสิกรณ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อจัฉริยา หิรัญชยัพิพฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
อจัญลาลีลย ์ช านาญนา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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อจัญลาลีลย ์ช านาญนา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อจัริยา ภาสว่าง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
อชัฌา สุดใจ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
อชัฌา เหลียวพฒันพงศ์ เทศบาล 1 (เอง็เสียงสามคัคี) สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
อซัฟัตร์ เกษม อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อญัชนิกานต ์นนัตะสุข ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
อญัชลี ยอดรัก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์ มหิดล
อญัชลี ยิง่หาญ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
อญัชิษฐา ติณชาติอารักษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อญัชิษฐา ทิมเท่ียง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อญัชิษฐา บญุประกอบ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
อญัชิสา ไตรมาศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อญัชิสา สุขไมตรี สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อญัฑิกา ทองเน้ืองาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อญัณิชา โคนนัทน์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อญัมณี เรืองรัตน์สุนทร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
อญัมณี ศิริวฒัน์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อญัวีณ์ คีรีรักษว์ฒันา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
อญัวีณ์ มงคลโรจน์พชัร วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อฐั แจ่มกลม วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวะเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อฑัฒ ์เทียมทศัน์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อฑัฒ ์พนัธสีมา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
อดัดานี แดงหลงั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อนันา โพธ์ิศรีทอง สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรุมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนันา โพธ์ิศรีทอง สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
อนันา เรืองสุวรรณ สตรีอ่างทอง อ่างทอง ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
อฟันาน ยสีมนั อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อฟัฮาม จุลยานนท์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
อมันี หิมะ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
อมัพรพรรณ แซ่หลี เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
อมัรินทร์ สายเมฆ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อยัญรัตน์ สามหาดไทย กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
อยัยบู เหร่าหมดั อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อลัวาณี หามะ ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อศันีย ์ชินสว่างวฒันกุล หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อศัวิน อิศรเดช สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมพลงังาน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อษัฎาวุธ การเรียน บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอนแก่น
อษัฎาวุธ อินทร์ตา สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
อสัมา โตะ๊ยนุู๊ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อสัรีนา ภกัดี พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สงขลานครินทร์
อาจรีย ์ข  าจนัทร์ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อาจารี มณีนิล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อาชวะ โตพว่ง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อาชวิน ไวว่อง ระยองวิทยาคม ระยอง เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
อาชญั พลานุพฒัน์ นราธิวาส นราธิวาส วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
อาชญั พลานุพฒัน์ นราธิวาส นราธิวาส เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อาชญั สิรการัณย์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
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อาชาไนย ดะลุณเพธย์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาฑิตยา รุ่งฉวี อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
อาณกร กุสุโมทย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อาทิตย ์บญุพินิจ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อาทิตย ์มงศิริ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
อาทิตยา จิตตเ์จริญ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
อาทิตยา จุลกณัฑ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
อาทิตยา แตต้ระกูล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อาทิตยา ทบัอินทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
อาทิตยา นาคแกว้ ปากพนงั นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
อาทิตยา บญุเจียม บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาทิตยา บญุยนื สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
อาทิตยา พิสยัวรบญุมา นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
อาทิตยา แยม้ช่ืน กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
อาทิตยา สุดใจ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อาทิมา บาระมี อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
อาทิมา ศกัด์ิธานี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาทิมา ศกัด์ิธานี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อานนท ์ประธาน สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อานะ บวัเลิศ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
อานนัตยา ไวยพงษศ์รี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อานนัท ์ศรีลาชยั ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อานนัท ์ศรีลาชยั ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อานนัท ์ศรีลาชยั ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อานนัทญา สุพรรณคง พระนารายณ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
อาฟานดี ปเูตะ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อาภสัชา รักษาศิล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
อาภสัรา วงศสุ์วฒัน์ สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
อาภาพร ตอนใต้ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
อาภาพชัร์ บญุธรรม โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร ประมงวท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
อาภาภทัร ตนันารัตน์ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
อาภิสรา กรีสูงเนิน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
อามีน่า หวดัแทน่ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
อายวุฒัน์ สุขขี พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สงขลานครินทร์
อารดา ไชยสาลี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อารดา นาควิสยั สวีวิทยา ชุมพร ครุศาสตร์สาขาวิชาเคมี ราชภฏัสุราษฏร์ธานี
อารดา ศรีวิไล สวนศรีวิทยา ชุมพร วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อารยา เกิดภู่ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ -การจดัการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อารยา ขวญัช านาญชยั อมัพรไพศาล นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารยา ฉายถวิล กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารยา บญุศรี สิรินธร สุรินทร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อารยา ผิวก่ิง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
อารยา พนมเขต สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
อารยา พลอยเทศ สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารยา พทุธบาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
อารยา ภูแยม้ไสย์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารยา มาณะศิลป์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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อารยา มิตโซ๊ะมนั จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารยา อุดขาว ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อาราวายา สมองาม บา้นไผ่ ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
อาริศรา ชูศรี สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
อารีญา จนัทร์ศรี วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อารีญา เป็นนวล ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏับรีุรัมย์
อารียา จนัทร์ขาว เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อารียา พทุธิผล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารียา เลิศอารยกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอนแก่น
อารียา วรเนตรสุดาทิพย์ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ศรีราชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อารียา สีเสาร์ สามขาทา่หาดยาววิทยา ร้อยเอด็ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ อุบลราชธานี
อารียา สีหะวงษ์ ยางชุมนอ้ยพิทยาคม ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อารียา ห่วงรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
อารีรัตน์ ศรีชาติ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ขอนแก่น
อารีรัตน์ อว้นไตร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
อาลีน่า ภูมิณรงค์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
อิงคภทัร แป้นเชียร โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
อิงครัต ช่วยเดช ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อิงครัต ช่วยเดช ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิงธวลั เครือคลา้ย มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
อิชญา ลามอ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
อิทธิพฒัน์ พรหมศิริ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมดนตรีและสือประสม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อินทชั จนัคีรีเขตร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อินทชั สุภกิจโอฬาร สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
อินทชั ไหมเหลือง เจนอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อินทิยาภสัร์ วงษช์นะสิทธ์ิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
อินทิรา บญุเกิด นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อินทอุร ศรีสุวรรณ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
อินธิรณัณ สระทองพิมพ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อิศรา ชนะวรรโณ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยม(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
อิศรา บญุทวี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อิศรา วงษส์หสัวรรษ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ขอนแก่น
อิสระ ผดุงประเสริฐกุล ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อิสระ ผดุงประเสริฐกุล ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิสรารัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
อิสริยา แก่นแกว้ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อิสริยา ช่วยชูหนู สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อิสริยาภรณ์ โพธ์ิเยน็ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อิสรีย ์มณีพิศทุธ์ิ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขอนแก่น
อิสรีย ์มีสวสัด์ิ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
อิสรียาพร แซ่เต๋ง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อุกฤษฎ ์คะเณย์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
อุกฤษฏ ์ศรีละคุณ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
อุกฤษณ์ ขวดแกว้ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
อุดม สุนทรวรพงศ์ ตราษตระการคุณ ตราด วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ขอนแก่น
อุดมศกัด์ิ ข  าสว่าง วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร พาณิชยนารีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ เกษตรศาสตร์
อุเทน ชิดชอบ เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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อุบลวรรณ ดวงวงั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
อุบลวรรณ พลอินทร์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
อุม้กมล ต่ายกระทึก สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อุมาภรณ์ แสงจนัทร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
อุมารินทร์ โพธ์ิทอง เสิงสาง นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
อุรชา เมืองสุวรรณ ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
อุรชา สิงห์ทอง ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อุรัสยา สวสัดิวงค์ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อุรัสยา อ่อนกลัน่ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมเกษตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
อุไรพรรณ โพธ์ิรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ชลบรีุ ชลบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อุษณี โภชนพนัธ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อุษนีย ์ขนัทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
อุสิชา เกษทองมา ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เอกกมล พนัธุเขตตก์ารณ์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เอกกาญ ธงวิไลย สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เอกณัฏฐ ์อรรถธรรมสุนทร วดัพทุธบชูา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เอกนุชา ยศสุพรหม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมวสัดุนาโน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เอกปวี สิทธิชยั อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เอกภพ เสริมสวสัด์ิ วดัอินทาราม กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เอกภพ อ่อนส าอางค์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เอกรัฐภูมิ พละหาญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เอกรัฐภูมิ พละหาญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร โครงการร่วมบริหารหลกัสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยมีีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย -กลุ่มวิชาเอกการพฒันาเกม- วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เอกรัตน์ พิทยบวรศกัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เอกรัตน์ ล้ิมบริบรูณ์ทรัพย์ สตรียะลา ยะลา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
เอกราช ปาลกะวงษ์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เอกอนนัต ์สร้อยทองมูล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เอเซีย ตติยากิตติ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เอนกพงศ ์สนแยม้ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ นเรศวร
เอมวิภา ศะศิประภา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
เอมิกา เทพบรีุ ปากพนงั นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
เอราวณั บญุนนท์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เอ้ือพร ไกรมาก ศรียาภยั ชุมพร ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
โอฬาร เกตุพกุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
โอฬารรัตน์ วณิชชากูลอดิศยั บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ฮริศ ชินจกัร์ บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบรีุ เทคนิคการสตัวแพทยว์ท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ฮาซีดะ หมดัอุสนั สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฮาริษ เศวตโศภิต เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฮิโรมุ เอน็โด สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กชกร เกิดหนู พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเวบ็และส่ือโตต้อบ ศิลปากร
กชกร ขนัธ์เครือ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
กชกร เขจรไชย ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กชกร งามสม เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กชกร จนัทานิตย์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กชกร ทองงาม กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กชกร ทองพรหม มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
กชกร ฤทธาภยั สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
กชกร วงษสื์บ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
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กชกร วชัรพานิชย์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา รังสีเทคนิคสาขาวิชารังสีเทคนิค รังสิต
กชกร หรีกประโคน บา้นกรวดวิทยาคาร บรีุรัมย์ วิทยาเขตกาญจนบรีุ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหิดล
กชชาญ ลือสุวรรณ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กชนน โงนมณี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาสารคาม
กชนภสั วนาใส อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
กชนิภา แตส้งเคราะห์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) ขอนแก่น
กชพร พรหมจนัทร์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
กชพรรณ แสงเทศ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กชพรรณ อุทกธารานนท์ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กชมน ชอบท ากิจ กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยกีารบินสาขาวิชาการจดัการการบิน สถาบนัการบินพลเรือน
กชมล ขาวเหลือง สตรีอ่างทอง อ่างทอง เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
กชมล ค  าไส ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กชมล พนัธ์แอ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ส านกัจีนวิทยาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แม่ฟ้าหลวง
กชสมนพรรณ สนัหา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
กชามาส ดว้งแป้น หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
กฎกติกา ชนะสิทธ์ิ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
กณวรรธน์ รุ่งวฒันชยั สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กณิศนนัท ์รัตนดิต หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
กณิศา มีสุข สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคโนโลยสีงัคมสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจดัการ เทคโนโลยสุีรนารี
กณิษฐา ใจหนิม ราชินีบรูณะ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กณิษฐา เฮ็งสวสัด์ิ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กตญา นนทรา มุกดาหาร มุกดาหาร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
กนกกร เกียรติเฉลิมคุณ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กนกกร จงประเสริฐพร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนกกร ชายทองแกว้ สตรียะลา ยะลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
กนกกาญ ยตะโคตร นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ ขอนแก่น
กนกกาญ ยตะโคตร นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน แผนท่ี 1 ขอนแก่น
กนกณัฐ จุย้เดช สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนกทิพย ์สุจริตสาพร ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนกนภสั เสมค า กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
กนกพร ทองเกล้ียง เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กนกพร ทองค าขาว นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
กนกพร ทองโสภา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย มหาสารคาม
กนกพร บดีนิธิเกษม วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
กนกพร พร้อมเพรียง สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนกพร โมเหลน้ สภาราชินี ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
กนกพร ใยแกว้ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
กนกพร ละหุกาญจน์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) เกษตรศาสตร์
กนกพร สิงห์ปรุ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
กนกพร สุริยะ สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เกษตรศาสตร์
กนกพรรณ แชประเสริฐ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร สถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนกพรรณ บญุโก ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กนกพล เทียนชุบ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
กนกพิชญ ์ไชยค า ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
กนกพิชญ ์พิทกัษผ์ล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รังสิต
กนกรดา เพียค  า วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กนกรดา วณัณศิริโรจน์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาสเปน ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

กนกรวี แคนเภาว์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
กนกรัตน์ ปราบปราม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
กนกลดา วงษล์คร เตรียมอุดมศึกษาพฒันการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร การจดัการทอ่งเท่ียวและโรงแรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนกวรรณ กุลแพทย์ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ บรรเจิดเลิศ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
กนกวรรณ มุขภกัดี อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
กนกวรรณ รุ่งสว่าง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ วรชิราภรณ์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนกวรรณ วิทยากร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนกวรรณ สอนนิล อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
กนกวรรณ อุ่นธวชันดัดา วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนกศรี สรรพจกัร สภาราชินี ตรัง ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนกอร โพธ์ิศรี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาการจดัการสาขาวิชาบญัชี แม่ฟ้าหลวง
กนกอร ภูมิแสน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น มหาสารคาม
กมล ศรีทวี สตรีพทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กมลฉตัร คงเมก มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กมลชนก เกิดผล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
กมลชนก แกว้นิล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
กมลชนก ขนุทิตย์ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน1) วลยัลกัษณ์
กมลชนก ชมพฒัน์ บญุวฒันา นครราชสีมา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
กมลชนก ชาญพินิจ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
กมลชนก ช านาญภกัดี เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กมลชนก ศรีสวสัด์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
กมลชนก สระทองแฝง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ประมง สาขาวิชาประมง (เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กมลชนก สินรักษา สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กมลชนก สีแสง ทา่ตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
กมลชนก อุปปะ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
กมลทอง ล่องแกว้ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
กมลทิพย ์ทา้วเงิน ไม่กรอก - โรงเรียน เพชรบรูณ์ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร บรูพา
กมลทิพย ์เพง็ปาน วรนารีเฉลิม สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการประกนัภยัและการจดัการความ สงขลานครินทร์
กมลธรรม สุร าไพ ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
กมลนทัธ์ ตั้งไพบลูยว์ณิช ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) ขอนแก่น
กมลเนตร โตมร สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
กมลเนตร หนูวงค์ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
กมลเนตร หวัเขา สภาราชินี ตรัง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น สงขลานครินทร์
กมลพรรณ คงอินทร์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กมลพรรณ เนตรสีทอง ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งล่ิน) เกษตรศาสตร์
กมลพรรณ เพช็รสามสี ดรุโณทยั ตรัง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
กมลภพ ทองเขียว สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
กมลภทัร พนัธสีมา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
กมลรักษ ์เหรียญประชา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
กมลรัตน์ คงแกว้ ศรียาภยั ชุมพร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กมลรัตน์ ชาติขยนั ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
กมลรัตน์ รุ่งข  า สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(วิชาเอกวรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
กมลรัตน์ สาระรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
กมลลกัษณ์ ค  าเขียว สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
กมลลกัษณ์ ไชยภกัดี ปัญญาวิทย์ ตรัง ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
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กมลวรรณ กล่ินจนัทร์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ การบริหารและจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กมลวรรณ จนัทิม กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โครงการจดัตั้งคณะนวตักรรมการเกษตรและประมง  สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
กมลวรรณ แยม้กร อุดมดรุณี สุโขทยั การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กมลวรรณ วิชยัดิษฐ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
กมลศร ปานบา้นแพว้ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั ขอนแก่น
กมลสิทธ์ิ ลบัก่ิม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กรกฎ พนาวฒันวงศ์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
กรกฎ อาศรัยราช ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กรกต แสงโชติ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
กรกนก ชาตะเวที ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กรกนก ทองแทง่ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บญัชีบณัฑิต ศิลปากร
กรกนก หนูสุข สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
กรกนก อุริต ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กรกนก อุริต ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
กรกมล ละออ บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
กรกมล โล่ห์อจัฉริยะกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(วิชาเอกวรรณคดีองักฤษ) เกษตรศาสตร์
กรกร โรจนด ารงกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
กรกรรณิการ์ ค  าภาบตุร สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ขอนแก่น
กรกิจเจริญ สราญฤทธิชยั มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรญดา กล่ินหอม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กรญตา กล่ินหอม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรฎา ไกรจนัทร์ บวัขาว กาฬสินธ์ุ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กรณัฏฐ ์สินพิทกัสิทธ์ิ หอวงั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรธิตา หวงัต ่า บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรปรียา เกษมเกียรติสนัติ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กรพชัรา กุมมานนัต์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
กรพินธ์ุ บญุยนื พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กรพินธ์ุ มานอ้ย ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา นเรศวร
กรภทัร์ ประเสริฐศรี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
กรภทัร์ เพช็รรัตน์ ราชินี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กรภทัร์ เพช็รรัตน์ ราชินี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
กรรชยั เขียวแกว้ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
กรรญ โพธ์ิเพชรเลบ็ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สงัคมศาสตร์บรูณาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
กรรณิการ์ พรหมหอ้ง อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กรรณิการ์ แสงศรี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว นเรศวร
กรรวี โฆษิตสถิตย์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กรรวี จนัทร์พลงัศรี เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
กรรวี ใจดี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กรรวี สีสุกงาม วดัป่าประดู่ ระยอง บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
กรวรรณ ฉุนตู เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
กรวิชญ ์แกว้ค  าแสน บวัขาว กาฬสินธ์ุ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง แผนท่ี 1 ขอนแก่น
กรวิชญ ์ปสุุรินทร์ค  า สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรวิชญ ์โมราศิลป์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
กรวิชญ ์อนนัตสุ์ทธิวรา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรวิชญ ์อินทร์ตุม้ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
กรวุฒิ ลาภวงศ์ ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรองกาญจน์ แกว้สกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
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กรองกาญจน์ คงกุทอง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
กรอุมา เกษมเกียรติสนัติ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กริชสภทัร เนียมฤทธ์ิ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร ครุศาสตร์สาขาวิชาคหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรินทร์ เครือแพทย์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กริสณัย มาลาพนัธ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
(ศิลป์) ขอนแก่น
กรีญาธร ญาติสนัเทียะ โนนไทยคุรุอุปถมัภ์ นครราชสีมา ศาสตร์และศิลป์ ดิจิทลัสาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
กฤชกนก มณีสงฆ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤชสร ศทุธิโชติเดชา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กฤดิกุล พรหมวงษ์ พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤดิกุล พรหมวงษ์ พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยสีาขาวิชาออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตติกาญจน์ ค  าเพชร เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
กฤตธี ชยัจินดา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจการบิน ราชภฏัสวนดุสิต
กฤตธี รุจิรเมธาธร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
กฤตนยั หลียิง่เจริญชยั ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
กฤตพงศ ์แมลงผ้ึง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
กฤตพร ก่ิงแกว้ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
กฤตพร ไทยสะเทือน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
กฤตพร รัศมีโรจน์สกุล ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กฤตพร ศรีวิไชย สตรีศรีน่าน น่าน อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
กฤตพฒัน์ พรมจนัทร์ ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
กฤตพฒัน์ สะสนัติ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤตภาส แกว้ปัตตา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
กฤตภาส พระสว่าง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
กฤตภูมิ เล่ียมแกว้ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรุงเทพ
กฤตเมธ เกตุแกว้ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
กฤตเมธ คุณาโรจน์รัตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตเมธ โอวาทจรูญจิตต์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สถิติธุรกิจประกนัภยั (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤตยชญ ์ปานรอด ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตยา ถาทะวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) ขอนแก่น
กฤตวฒัน์ สว่างศรี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤตาณัฏฐ ์เลาประสพวฒันา มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
กฤตาภรณ์ วงศช์ยั สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
กฤติกร เติบโตฐากุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
กฤติกร รัชนิพนธ์ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ประยกุตพ์ฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ    (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤติกา แพงศรี เลิงนกทา ยโสธร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
กฤติญา สินรัตนกุล เรยนีาเชลีวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
กฤติญาภา เบญจพฒันมงคล สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤติน รัตนเมธาธร มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤตินนัท ์วรรณโชติ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤติพงศ ์คงนนัทะ นางรอง บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กฤติมา ด ารัสการ สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทมุธานี บญัชี กรุงเทพ
กฤติยา คิวเจริญ วินิตศึกษา ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤติยา ดาโสม พทุไธสง บรีุรัมย์ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร อุบลราชธานี
กฤติยา ภูริวิทยวฒันา นครนายกวิทยาคม นครนายก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กฤติยา วราวฒันธ ารง มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
กฤติยา ศรีระวงษา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
กฤติยา อุ่นกาศ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
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กฤติยากร เมืองใจ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน นเรศวร
กฤติยาณี ชูสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤติยาภรณ์ ฐานวิสยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤติยาภรณ์ ตั้งหิรัญเสถียร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
กฤติยาวจี ทองแกว้ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กฤติยาวดี กุลเพชรโชติ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤศภณ กุลขจรพนัธ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤษกร ปานรอด ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤษกร สุจริตจนัทร์ ไม่ระบขุอ้มูล ไม่ระบขุอ้มูล อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
กฤษฎา คุม้ขนาบ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤษฎา จ าปาเงิน แก่งคอย สระบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤษฎา จุย้ประเสริฐ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤษฎา พลเยีย่ม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
กฤษฎา ส่งเสริมศกัด์ิกุล วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ เกษตรศาสตร์ ทรัพทยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเกษตรแม่นย  า นเรศวร
กฤษฎากรณ์ เอียดเค้ียน วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
กฤษฎาธาร พลสามารถ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
กฤษฎ์ิ ยบุลนิตย์ ร่องค า กาฬสินธ์ุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
กฤษฏ ์ภู่สิงห์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
กฤษฏิเทพ แสงสว่าง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤษฏ์ิพงศภ์คั ด ารงสิทธ์ิ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กฤษฏ์ิษณะ บญุปถมัภ์ มหาวชิราวุธ สงขลา โครงการจดัตั้งคณะนวตักรรมการเกษตรและประมง  สาขาวิชาทรัพยากรประมง สงขลานครินทร์
กฤษฏ์ิษณะ บญุปถมัภ์ มหาวชิราวุธ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤษณพงศ ์อาแล คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤษณ์พิพฒัน์ ทองธรรมชาติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤษณะ ฉลอง สภาราชินี ตรัง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤษณะ ปิยะอภินนัท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤษณะ โพธ์ิพอน ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
กฤษณะ รอดไร สายปัญญารังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
กฤษณะพล แซ่ตนั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กฤษณัฐ สุนทรารักษ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
กฤษณา ธูปหอม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
กฤษณา เสง่ียมพงษ์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กฤษดา ด าเนินสวสัด์ิ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชลบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤษดากร ทองเช้ือ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
กฤษติยา ปลูกชาลี มญัจาศึกษา ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
กฤษยา พลูสวสัด์ิ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กลชณก นาคพนัธ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลวชัร อินทชูด เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี การบินสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาการบิน แม่ฟ้าหลวง
กวินทรา เสกรัมย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร การบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กวินทิพย ์สยามา เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
กวินธิดา กองเม่ง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
กวินธิดา ตะวนัธรงค์ มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กวินธิดา ศรีศกัดา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
กวินภพ กา้มสนัเทียะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่ น
กวินภพ บบัภาวนั กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
กวินภพ บานเยน็สกุล วิสุทธรังษี กาญจนาบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กวินรัตน์ ควะชาติ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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กวิสรา จินดารัตน์ สตรีพทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
กวิสรา ท าจะดี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
กวิสรา เพช็รศรีกุล ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
กวิสรา สิทธิสาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาการจดัการ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
กศิรา ดนเสมอ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กษมา ประเสริฐศรี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
กษมา พตัราพล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
กษรฤญ สุริยะภทัช์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กษิด์ิเดช ขวญัยนื เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
กษิด์ิเดช บญุมี ศรียาภยั ชุมพร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กษิด์ิเดช ปัจจยั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
กษิด์ิเดช แสงทอง พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
กษิดินทร์ คุย่สมใจ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กษิดิศ ชนมนสั ศรียาภยั ชุมพร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กษิดิศ สลากนั สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
กษิเดช ชมจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
กสานต์ิธรรม วงศพ์ฒัน์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กอ้งเกียรต์ิ ลาค  า ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
กอ้งชาญ ศรีจ านง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กอ้งภพ คนึงเหตุ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปากร
กอ้งภพ เทือกสุบรรณ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กอ้งภพ นวลสนัเทียะ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กอ้งภพ นวลสนัเทียะ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาไอที เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กอ้งภพ พฒันาศรู ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
กอบสกุล กองรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
ก่อพงศ ์จนัทะรส สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม เกษตรก าแพงแสน สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร เกษตรศาสตร์
กญัจนพร เทพจนัทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัจนพร พทุธชยัยงค์ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
กญัจนพร สมบติั เทศบาล5 เด่นหา้ เชียงราย นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
กญัจนพร เอมกลาง เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
กญัจน์รัชต ์เมืองดิษฐ์ พิชยัรัตนาคาร ระนอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กญัจิระณัฐ สุรพฒัน์กรปภา บญุวฒันา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
กญัชพร พทุธกาล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กญัชมา หมอยาดี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
กญัญก์นก ไชยสาคร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
กญัญณัช แซ่จึง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
กญัญณัช เตชะองักูร มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
กญัญณัช พลโสภา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุบลราชธานี
กญัญณัท สุวรรณศรี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญล์ภสั สุวรรณอกัษร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญว์รา ฉนัทานุมติัอาภรณ์ มารีวิทย ์สตัหีบ ชลบรีุ โบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
กญัญว์รา ศิริวงศ์ ปัญญาวิทย์ ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
กญัญว์ราลกัษณ์ แกว้สมบติั วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ นิเทศศาสตร์สาขาวิชาการตลาดดิจิตอล ธุรกิจบณัฑิตย์
กญัญาณัช กีทีปกูล ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ กองเกตุใหญ่ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ กองเกตุใหญ่ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ศิลปากร
กญัญาณัฐ เกิดสุข เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

กญัญาณัฐ แกว้โก ปัว น่าน สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
กญัญาณัฐ จนัทศร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
กญัญาณัฐ จิตเนียม สตรีพทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
กญัญาณัฐ ใจแขง็ สภาราชินี ตรัง เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ ทองสุข บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ เทียนหอม สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญาณัฐ เพชรเปล่งสี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กญัญาณัฐ มีสุข เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ มุกดาหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
กญัญาณัฐ วฒันพิทกัษก์ุล สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ สงฆจ์นัทร์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เกษตรศาสตร์ ทรัพทยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเกษตรแม่นย  า นเรศวร
กญัญาณัฐ สิริกชกร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ สีสงัเวทย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ อั้นทอง วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาณัฐ อุ่นผกู บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กญัญาณี บญุมีศกัด์ิ บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กญัญาณี ปริุศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กญัญานฐั วงศก์นัยา ลาซาล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญาพร กุลศิริ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
กญัญาพร ทรัพยป์กรณ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
กญัญาพชัร กรดเกลา้ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญาพชัร เกษียรสินธ์ุ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
กญัญาพชัร จิรปกรณ์ชยั ราชินีบรูณะ นครปฐม ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
กญัญาพชัร แจ่มพรมงคล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
กญัญาพชัร วิทยามานิตกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กญัญาพชัร สิทธิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กญัญาพชัร สุวรรณวฒัน์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาพชัร แสงศึก เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบรีุ บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจดัการทอ่งเท่ียวและโรงแรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญาภรณ์ เจนว่องวิทย์ พลวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
กญัญาภรณ์ ไชยมงคล พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
กญัญาภคั คลา้ยนาค อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี บริหารธุรกิจสาขาวิชาการทอ่งเท่ียว แม่ฟ้าหลวง
กญัญาภคั น่วมตาล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
กญัญาภคั ศิริมี สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
กญัญามาศ บทุธิจกัร์ มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
กญัญารัฐ โพธ์ิสูง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
กญัญารัตน์ แกว้ทอง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
กญัญารัตน์ ด านุย้ พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ เปรียบดีสุด สิรินธร สุรินทร์ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั ขอนแก่น
กญัญารัตน์ มณีจนัสุข มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ การคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญารัตน์ มรกตสุวรรณ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญารัตน์ ล าดบั จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ ศิริกุล ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี จิตวิทยา เซนตห์ลุยส์
กญัญารัตน์ สุขสบาย เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
กญัญารัตน์ สุวรรณรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
กญัญารัตน์ หมวดสุข กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
กญัญาวีร์ จิตบญุ วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
กญัฐณา ปาปะขงั วาปีปทมุ มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

กญัณัฏฐ ์วรัตมธ์นภทัร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บญัชีสาขาวิชาบญัชี สวนดุสิต
กญัธิชา ไตรศรี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัสุชญา เพชรรัตน์ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
กณัฐิกา ทาหอม กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
กณัฑช์นก เกตุนวล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
กณัฑพ์งษ ์ศรีสุธาภทัร์ ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กณัตชาติ ทบัทิม วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กณันิกา เช้ือตาอ่อน สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
กนัญาภสัร์ พงษเ์กษมวิวฒัน์ ราชินี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กนัต ์วฒันกุลชยั เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนัตก์นิษฐ ์เปล่ียนนอ้ย สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัตพงศ ์เทพทอง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
กนัตพงศ ์สุวรรณ์ชะนะ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
กนัตภณ ว่องพรรณงาม เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
กนัตภณ เหมือนเพชร วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
กนัตยา นาครังสรรค์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เกษตรศาสตร์สาขาวิชาการผลิตอาหาร เทคโนโลยสุีรนารี
กนัตฤ์ทยั กลบัศรีอ่อน สภาราชินี ตรัง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
กนัตล์วิตร แซ่คู หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
กนัตวฒัน์ พนัธุเวช ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรูพา
กนัตวิชญ ์จองกฤษ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัตวิชญ ์จองกฤษ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัตา ประทีปธนากร สิรินธร สุรินทร์ บญัชีและการจดัการสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
กนัตา ฟักหว่าง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กนัตาวีร์ พฒันวิบลูย์ ศรียาภยั ชุมพร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
กนัติชา พฒุผา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
กนัติชา วชัรานนท์ สวีวิทยา ชุมพร ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กนัติชา วารินสะอาด วิเชียรมาตุ ตรัง อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
กนัติชา สุขภิมนตรี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
กนัติชา สุทธพนัธ์ นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
กนัติทตั ผดุผอ่ง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัติรัตน์ เลิศพงศเ์มธี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สงัคมศาสตร์น.บ. (นิติศาสตร์) เกษตรศาสตร์
กนัยรัตน์ เพช็รโยธา โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กนัยารัตน์ ชิณศรี ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนัยารัตน์ วนิชปริญญากุล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัยาวีร์ ประดิษฐธ์รรม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ สวนดุสิต
กมัพล อินทรชยัศรี แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน แผนท่ี 1 ขอนแก่น
กลัชาญ ฟตูระกูล นครนายกวิทยาคม นครนายก ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กลัปพฤกษ ์ติยะจามร แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กลัยกร กล่อมจิตร์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยกร เกียรตุมาพนัธ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
กลัยกร ด่านกระโทก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กลัยกร ตนัสุริยวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
กลัยกร ยีน่าง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพฒันาเกม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กลัยภรณ์ เกรียงกรกฎ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
กลัยภรณ์ จนัทร์ดา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
กลัยรัตน์ จนัทร์จวง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
กลัยรัตน์ เจียมสากล เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ สาขาวิชานวตักรรมการจดัการสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม มหิดล
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กลัยรัตน์ เตยโพธ์ิ เบญจมราชาลยั กรุงเทพ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
กลัยรัตน์ มีสมบติั รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กลัยรัตน์ สุวตัถ์ิ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กลัยรัตน์ อินทบาล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยสิ์นี ศรีราจนัทร์ เชียงค าวิทยาคม เชียงราย สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยา พานทอง บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กลัยา มาแกว้ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดดิจิทลั กรุงเทพ
กลัยา เล้ียงศิริ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กลัยาณี มีสิงห์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
กลัยาบญุ แทง่ทอง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กาจพล ทองงาม หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ สงขลานครินทร์
กาญจน์กมล บญุดา เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กาญจน์สกุล กองรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
กาญจน์สุภา แขง็โตนด อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กาญจนา ธงอาษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กาญจนา ศรีวิชยัอา้ย อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กาณฑ ์ภู่ระยา้ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กานต ์ทรงณัฐศิริ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กานต ์มะโนแจ่ม ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กานต ์ศิรินิรันดร์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
กานตช์นก ถาละคร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
กานตช์นก ปานทรัพย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กานตช์นก พะนิรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กานตช์นิดา มหิพนัธ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กานตด์นยั ทองพรหม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เทคโนโลยแีละสารสนเทศสาขาวิชาสาขาเกมและส่ืออินเทอร์แอคทีฟ กรุงเทพ
กานตทิ์ตา แก่นค า วาปีปทมุ มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) เกษตรศาสตร์
กานตทิ์ตา เหล่าอุดม นางรอง บรีุรัมย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กานตทิ์วา สากระจาย หนองหม่ืนถ่านวิทยา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
กานตธิ์ดา ทองเน้ือแปด สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
กานตธิ์ดา พิทกัษ์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กานตธิ์ดา มาลยัรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
กานตธิ์ดา ศกัด์ิโสภิณ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
กานตธิ์ดา ศิวพรเสถียร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กานตธิ์ดา หนูทบั ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (การทอ่งเท่ียว/การโรงแรม) วลยัลกัษณ์
กานตพิ์ชชา บตุรแขก อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
กานตม์ณี วนัดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กานตร์วี ทรัพยสิ์น สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
กานตร์วี ระวิพงษ์ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
กานตร์วี สมพนัธ์ เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กานตสิ์รี พรหมนอกฐิติ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตรบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
กานตสิ์รี โพธ์ิอยู่ ฤทธิยะวรรณาลยั 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
กานติมา สุวรรณศิลป์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
การญา ไตรยางค์ ทา่บอ่ หนองคาย เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
การัณยภาส ธรรมรังษี สตรีพทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ก่ิงกาญจน์ ภูมี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ก่ิงกาญจน์ รัตนเนตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กิตกูร ไอศวรรยว์งศ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
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กิตติ พฤฒิวิญญู ดรุโณทยั ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
กิตติกร มีเพง็จนัทร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตติกา โกศลจิตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
กิตติกา เชิงหล า ตะพานหิน พิจิตร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
กิตติกา ด่างเกษี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาสงัคม มหาสารคาม
กิตติกาญจน์ กองอรรถ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติชยั ธรรมใจ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
กิตติทตั มาเพา้ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
กิตติทตั มาเพา้ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
กิตติธร เขม้แขง็ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กิตติธชั ทิมแกว้ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เกษตร สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
กิตติธชั บริเพง็ วิเชียรมาตุ ตรัง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
กิตติธชั บริเพง็ วิเชียรมาตุ ตรัง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพฒันาการเกษตร สงขลานครินทร์
กิตติธชั สุดสวาท ศรียาภยั ชุมพร บญัชีบณัฑิต ศิลปากร
กิตติพงศ ์ลาภวงศ์ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
กิตติพงษ ์เดชพละ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติพจน์ กิจสุภาพศิริกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติพศ ประจิตร มารียอ์นุสรณ์ บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
กิตติพศ เปล่ียวจิตร์ เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต เกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
กิตติพศ ศาสนอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นเรศวร
กิตติพศ หนูแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
กิตติพฒัน์ ขติัทะจกัร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
กิตติพนัธ์ ประจนัพล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ   แนวการเรียนศิลป์ค  านวณ สงขลานครินทร์
กิตติพิชญ ์ทองชล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
กิตติพิชญ ์วรรณสินธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กิตติภณ ชูจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตติภณ ทวีลาภ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาการสารสนเทศสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรูพา
กิตติภพ ซ่ือตรง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
กิตติภพ สินเทศ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี สถาปัตยกรรมและการออกแบบสาขาวิชามีเดียอาตส์-วิชาเอกแอนิเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
กิตติภรณ์ พองพลา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
กิตติภูมิ ข  าพล สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตติภูมิ มีแสง ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
กิตติภูมิ อินทวิเชียร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
กิตติยา ขาวแกว้ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
กิตติยา แดงประภา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติยา โตห้นองแปน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
กิตติยา ปกุหุต เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติยาพร สิทธิบญุ หนองเสือวิทยาคม ปทมุธานี เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติรัตน์ สายวงักง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตติฤกษ ์แขง็แรง สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
กิตติวริศ อรรคเสลา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
กิตติศกัด์ิ กล่ินสุม ศรียาภยั ชุมพร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กิตติศกัด์ิ แถวสุวรรณ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
กิตยาภรณ์ อรัญนารถ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
กิติพร ศรีทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิติยา ชยัวิฑูอนุกูล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
กิรณา สุภิมารส สิรินธร สุรินทร์ การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

กิรินท ์จนัทร์วงษ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กีฏวิทย ์บญุแน่น สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
กีรติ ชาติฉลาด สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กีรติ บษุสระเกษ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจสาขาวิชาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ และซพัพลายเชน รังสิต
กีรติ มุณีแนม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
กีรติกร ไกรยะราช ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
กีรติกา บญุจนัทร์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กีรติกา อติบรูณกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
กีรติกานต ์กา้นจกัร สตรีศึกษา ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
กีรนนัต ์ศรีจนัทร์ทอง มหาวิทยาลยั พทัลุง ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
กีรัตยา โรจน์ธ ารงค์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
กีฬชยั คนธรักษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กุณฑลี ใจกลม ปัว น่าน สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
กุณฑลี ใจกลม ปัว น่าน สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง นเรศวร
กุลจิรา กลัน่สอน เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กุลจิรา กิตติจารุภกัดี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
กุลจิรา บญุห่อ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
กุลจิรา วนัทอง บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
กุลจิรา ศรีวรรณ เชียงค าวิทยาคม พะเยา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
กุลณัฐ คชัชิมา สิรินธร สุรินทร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กุลณัฐ สมจนัทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
กุลดา เรืองขจร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กุลธิดา กนัยะมี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
กุลธิดา จอมชิตกล ่า พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
กุลธิดา ชมภูธร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
กุลธิดา ญาณจรูญ ภาชี "สุนทรวิทยานุกุล" พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์สาขาวิชาโลจิสติกส์ บรูพา
กุลธิดา ทองมี กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กุลธิดา ประสงค์ อมัพรไพศาล นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
กุลนดัดา วิรุณราช วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กุลนาถ ใจหา้ว กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
กุลนาถ สดมสุข สิรินธร สุรินทร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาปฐมวยั ราชภฏัสุรินทร์
กุลนิษฐ ์คงอ่อน ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กุลนิษฐ ์นาควิเชียร ศรียาภยั ชุมพร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กุลนิษฐ ์มณีวฒันา นครนายกวิทยาคม นครนายก ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
กุลปริยา จงโรจน์สกุล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
กุลปริยา บญุเกิด สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยม(มอดินแดง) ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
กุลพิทกัษ ์พิทกัษก์ุล เทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย สงัคมศาสตร์บรูณาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กุลภรณ์ กิดาการกอ้งสกุล เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
กุลภรณ์ พละเลิศ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
กุลภสัสร์ ตั้งญาณพฒัน์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
กุลยา หนูเสน วรนารีเฉลิม สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
กุลยา เหลม็รุย พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
กุลรัศม์ิ รอดจากทกุข์ เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กุลลภสัร์ ตนัติทวีเกียรติ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
กุลวณัฏฐ ์จงณรงคช์ยั นครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
กุลวรรธน์ บวัแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (วิทย)์ ขอนแก่น
กุลสตรี คุณโตนด กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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กุลิสร์ ตั้งศิริชยั ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วรรณศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ สวนดุสิต
กุลิสรา แจ่มจนัทร์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กุลิสรา พฤกษะริน โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กุลิสรา พิสิฏฐสุ์รสีห์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
กุลิสรา โพธิพนัธ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กุสุมา พรสวสัด์ิ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
กูเ้กียรติ จุลิวรรณลีย์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
เก็จแกว้ ทองสวสัด์ิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
เกดกนก ไชยเพชร นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เกตนคร ประมาณพล ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
เกตน์สิรี พิมพะกุล หนองฉางวิทยา อุทยัธานี อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
เกตนิภา ค  าดวง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
เกตุสุดา แยม้กระจ่าง สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ รัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แม่โจ้
เกริกพงศ ์ศรีสุขใส เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
เกวลิน เกล้ียงเก้ือ เทศบาลวดัภูผาภิมุข พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
เกวลิน ทองมาก กนัตงัพิทยากร ตรัง บริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รามค าแหง
เกวลิน นาค าสี อนุบาลเมืองเสลภูมิ ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เกวลิน แพงมี สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
เกวลิน รัตนเกลา้ พนุพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เกวลิน ศิริรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
เกวลิน สายเมือง สตรียะลา ยะลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
เกวลิน สายแสน บา้นไผ่ ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เกวลิน สีดารอด แก่งคอย สระบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เกวลิน หมดัโรจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เกวลิน อุ่นเรือน สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
เกวลิน อุปมยั สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
เกวลี กุมภิโร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เกวลี ดุษฎีอภิชน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
เกวลี โพโน สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
เกศรินทร์ เลิศวฒันวานิช เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกศสุดา พลอยเสง่ียมพงศ์ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกษมศกัด์ิ ปากวิเศษ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ มหาสารคาม
เกษราภรณ์ เจริญ มธัยมสิริวณัวรี 2 สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
เกษราภรณ์ บวังาม บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เกษศรินทร์ แกว้สมุทร์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ครุศาสตร์ภาษาองักฤษสาขาวิชาภาษาองักฤษ อุบลราชธานี
เกสรา มาซา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
เกียรติชยั อรุโณประโยชน์ สภาราชินี ตรัง การสร้างเจา้ของธุรกิจและการบริหารกิจการสาขาวิชาการเป็นเจา้ของธุรกิจ กรุงเทพ
เกียรติดนยั ชยัมุสิก เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกียรติศกัด์ิ ความเพียร ปราจีนกลัยาณี ปราจีนบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เกียรติศกัด์ิ จกัษุศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
เกียรติศกัด์ิ วงัค  าแหง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เกียรติศกัด์ิ ฮอพิมาย วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
เก้ือกูล รัตนา สารสิทธ์ิพิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
เก้ือพล ชีวรุ่งเรืองกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
แกมแกว้ ทรัพยบ์ญุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
แกว้กลัยา เรืองวงศโ์รจน์ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
แกว้ฟ้า สจัจมาศ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
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โกเมศ นริสรานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
โกศล จนัทร์กลา้ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เทคโนโลยกีารจดัการ เทคโนโลยสุีรนารี
ขจรพรรณ ตรีอินทอง นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
ขนิษฐา สิงห์ศรีโว ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ขนิษฐา เห็มสมคัร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ขยานี เงินธีรโชติ พลวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
ขวญัเกลา้ มาตมุงคุณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ขวญัขา้ว ขาวงาม สาธิตสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ขวญัขา้ว ทองสุข หวัหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ขวญัจิรา คนธารักษ์ พะตงประธานคีรีวฒัน์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขวญัจิรา ค  าตาสุข สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
(วิทย)์ ขอนแก่น
ขวญัจิรา ค  าผง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(วิชาเอกวรรณคดีองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ขวญัจิรา ดอกไม้ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ขวญัจิรา แถวพินิจ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ขวญัจิรา ศิริเวช เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ขวญัจิรา สงัขม์ูล เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
ขวญัจิรา เหลืองเก้ือกูลชยั สตรีอ่างทอง อ่างทอง ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สงัคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ขวญัจุฑา จอมเสนา สตรียะลา ยะลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขวญัชนก กิตติสวสัด์ิ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
ขวญัชนก โกมุทธพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ขวญัชนก ประทมุวี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ขวญัชนก โพธ์ิทอง ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ขวญัชนก สม้กล่ิน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ขวญัชนกพร แซ่ภู่ ปัญญาวิทย์ ตรัง มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
ขวญันารี จนัทร์สิงห์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ขวญัพิชชา สุวรรณสุข ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ขวญัลดา บณุยโชติมา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ขวญัศิริ สุวรรณ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขนุพล ตว้มสูงเนิน วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
เขตตะวนั พรมค าภา ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เขมจิรา พลอาษา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
เขมจิรา หอยบาง สภาราชินี ตรัง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ทกัษิณ
เขมณิช วิมลโสภา ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
เขมาภรณ์ คงแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
โขษมพสั อั้นจุกฉุน เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คชา อาศรัยราช ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สงัคมศาสตร์บรูณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ ขอนแก่น
คฑาเทพ จิตพิริยะอุดม ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คณฎี เจาวฒันา โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณธชัพ ์เอกบตุร ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คณน วณิชวรนนัท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
คณนาถ จ าปาเทศ สิรินธร สุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
คณพล กิตติสุเมธา กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คณพฒัน์ แช่มเช้ือ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คณัสนนัท ์สมสง สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
คณากานต ์ศรีสมบรูณ์สุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณาธิป เกษีสงัข์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
คณานนท ์บญุนาค สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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คณาวิศว ์บารมีพิทยาธรณ์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณิตตา คงแหลม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คณิตรา ทัง่สุวรรณ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
คณิตา ศรีวงศ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คณิติน นวลปาน สตรีพทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
คณิติน ไพรรัตน์สมวงศ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ การถ่ายภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คณิน ประกายโกวิท เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
คณิน อมรรัตนวรรณ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
คณิพทัธ์ สุขเก้ือ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
คณิศร ขนุทองแกว้ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
คณิศร ตั้งศิริ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
คณิศรา ลนัด์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
คนธมาศ ปัญญาทวีทรัพย์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คนธมาศ ปัญญาทวีทรัพย์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจหลกัสูตรนานาชาติสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คมกริช สุขเนาว์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
คมชาญ อินทรโชติ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
คมสนัต ์พรหมมาก เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ครองกมล จินดาพล ธิดานุเคราะห์ สงขลา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ครองขวญั เจริญศิลป์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สงัคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ครองขวญั ฉะอุ่ม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
ครองขวญั ตาพนัธ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ครองขวญั วุฒิยา อมัพรไพศาล นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ครองขวญั สืบไตรเวศ สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
ครัญญา คงถาวร เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
คริษฐ ์ไชยสุโพธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คริษฐา ติณวฒันานนท์ ราชวินิตบางแคปานข า กรุงเทพมหานคร ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คทัลียา รุ่งรังษี มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
คามิน เอ่ียมอุตมะ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คิม งนั เหงียน สตรีมารดาพิทกัษ์ จนัทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คิรากร ลวนานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
คีตภทัร ใจกลา้ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
คีตาญชลี เยีย่งศภุพานนทร์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คีรภสัสร เล่ือนนาวา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
คุณภทัร ศิริมา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
คุณัญญา เพชรัตน์ นาทวีวิทยาคม สงขลา ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาปฐมวยั ทกัษิณ
คุณัญญา ไพลอย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
คุณากร จุปะมะนยั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาชุมชน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คุณากร ประสานไทย ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คุณากร ปัญญาดี มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
คุณากร แป้นนอ้ย กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
คุณาภรณ์ ศรีสวสัด์ิ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คุณามยั เถามณี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
คุลิกา เผือกผอ่ง โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
คุลิกา แยม้อ่วม วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน1) วลยัลกัษณ์
คุลิกา แยม้อ่วม วรนารีเฉลิม สงขลา ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน วลยัลกัษณ์
เคเนซึ โคบายาชิ นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
เควิน ซาเกเดอร์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
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ไครุณนิสวนั ครู เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ สงขลานครินทร์
ฆิริฬญา อุยสุย วิเชียรมาตุ ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
โฆษิต ทองค าบรรจง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จงธรรม สอาดรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จงฤทธ์ิ ผาเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ วิชาเอกความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ นเรศวร
จณิสตา กุสะโล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรีุ กาญจนบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จณิสตา รัตนชาติประดิษฐ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จณิสตา สิงห์ศิริ น ้าพองศึกษา ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
จณิสตา สุขีวงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
จตุณัฐพงศ ์เลิศพงศเ์จริญ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จตุพร พ้ืนชมภู ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
จตุรพร เบ้ียมุกดา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
จตุรพล วงษเ์พง็ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
จตุวฒัน์ นกไทย นครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จนิษฐา พฒิุกุลบวร สภาราชินี ตรัง อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
จรกฤตย ์สุวรรณลิขิต สตรีพทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
จรรปณต ยนิดีสุข กวงฮัว๊ ระยอง บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
จรรยพร อวยพร ศรียาภยั ชุมพร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการบริการและการทอ่งเท่ียวเช่ิงสุขภาพระดบัสากล วลยัลกัษณ์
จรัญญา แสก าปัง เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
จรัสรวี เช้ือสิงห์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ อุบลราชธานี
จรัสรวี สิงหโยธา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกธุรกิจสากล (นานาชาติ) ขอนแก่น
จริญญาภรณ์ ลีกา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
จริญญาลกัษ ์อ่อนค า ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จริม รอดเนียม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
จริยา อภิสุภาพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
จริยาพร ยศภา บา้นม่วงพิทยาคม สกลนคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
จอมกมล ช่ืนชม มาบตาพดุพนัพิทยาคาร ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จอมขวญั ชาญกวา้ง บวัขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
จกัรกฤช จอกทอง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
จกัรธร วงษส์ถิตย์ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
จกัรพงศ ์ไทยนกเทศ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จกัรพรรณ์ จนัทร์ศิวะตระกูล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
จงัคนิภา ป้องขวาเลา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
จนัจิรา จนัทร์ฉาย ชยันาทพิทยาคม ชยันาท จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จนัจิรา ชุ่มช่ืน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
จนัจิรา ชุ่มช่ืน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
จนัจิรา ชุ่มช่ืน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
จนัจิรา ศรีสารคาม สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) ขอนแก่น
จนัทร์จิรา ชยัรัตน์ หนองก่ีพิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
จนัทร์จิรา ซา้ยฮู้ พทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จนัทร์จิรา บญุกาญจน์ เลิงนกทา ยโสธร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จนัทร์ดวงรัตน์ เทียนทอง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
จนัทร์วลยั บรรจบ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   แนวการเรียนศิลป์ภาษา สงขลานครินทร์
จนัทราภา เทียนด า ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ บรูพา
จนัทวรรณ โคพระ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
จนัทิชา ภูวชยัวิเวทย์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
จนัทิมา ดวงจนัทร์กาล กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

จนัทิมา บณุยะตุลานนท์ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
จนัทิมา หอมบบุผา นารีวิทยา ราชบรีุ รัฐประศานศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
จนัทิมา อารมณ์ปล้ืม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จนัธิรา เหมทานนท์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จาฏุพจัน์ สุวรรณรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เศรฐศาสตร์บริหารสาขาวิชาการตลาด ทกัษิณ
จาตุรงค ์อุบลพิทกัษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
จาตุรนต ์การามหิโต หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
จาตุรันต ์สุขหร่อง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จามจุรี ลิม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
จามิกร ว่องไว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
จารวี ทนงอาจ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
จารวี ลีลาภิญญางกูร โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
จารุจรัลไชย ฤทธิจนัทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
จารุนนัท ์สุวรรณชยั อมัพรไพศาล นนทบรีุ สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จารุเนตร พทุธรักษา ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาชุมชน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จารุพรรณ องคะริยะพงษ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จารุโภ ละออศรี สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ สงัคมศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง นเรศวร
จารุลกัษณ์ ค  าสอ้ม เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
จารุวรรณ ธาตุไชย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
จารุวรรณ นนัทรักษา สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต (โครงการสร้างบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) ขอนแก่น
จารุวรรณ พนูศรี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทอ่งเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ ขอนแก่น
จารุวรรณ ศรีถา สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบรีุ สระบรีุ เทคโนโลยอุีตสาหกรรมสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ราชภฏัสวนสุนนัทา
จารุวฒัน์ ลาภเจริญสิน สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จารุศรี โอชวิช จิตรลดา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
จิณณกนิษฐ ์เหล่าประเสริฐ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เกษตรศาสตร์
จิณณกานต ์ช่างสาน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
จิณณพตั ขีดดี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
จิณณพตั สายจนัทร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
จิณณพตั สุขมงคล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
จิณณพตั แสงศรีค  า มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
จิณณรัตน์ ธีรเรืองสนัติ ลาซาล กรุงเทพมหานคร โบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
จิณณวตัร พรตรีสตัย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
จิณณัฐชฎา วุฒิพรธนรัชฎ์ สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
จิณห์จุฑา ชยัยทุธ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
จิณห์จุฑา พงษส์นิท ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เศรษฐศาสตร์สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ มหาสารคาม
จิณัฐตา ณรงคฤ์ทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
จิณัฐตา อเวรา เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
จิดาภา เกตุแกว้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิดาภา แกว้บตุร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิดาภา แกว้ประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
จิดาภา คงศิริสมบติั นครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
จิดาภา คชาชยั ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิดาภา จนัทร์ช่วยนา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
จิดาภา เจ๊ะดีรอกี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
จิดาภา เชฏฐะ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
จิดาภา ป้ันแพทย์ วดัหว้ยจรเขวิ้ทยาคม นครปฐม ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
จิดาภา พิลึก นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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จิดาภา ภคันนัทเ์วทย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์ กรุงเทพ
จิดาภา รักสตัย์ วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
จิดาภา ฤทธ์ิเทพ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิดาภา ลีลาศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
จิดาภา สารฤทธ์ิ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
จิดาภา หามนตรี จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิดาภา เหล่าพิรุฬห์ สายปัญญา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิดาภา อรรคสงัข์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัมุกดาหาร มุกดาหาร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิตชนก สุขเจริญ ศรียานุสรณ์ จนัทบรีุ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิตชนก สุขเจริญ ศรียานุสรณ์ จนัทบรีุ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิตตภณ จงสมจิตต์ พิริยาลยั แพร่ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
จิตตมาส อ าคา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล(สตรีวิทยา3) กรุงเทพมหานคร นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิตตริน สุสุทธิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
จิตตานนัท์ิ ถิระโพธิพงศ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
จิตติคุณ ธนโสภณศิริ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
จิตติญา พฒุพิทกัษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน แม่ฟ้าหลวง
จิตติภูมิ เสาสูง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
จิตติมา ช่ืนบาน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จิตติมา พลูสม้ วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง ศิลปากร
จิตติมา เพง็จ ารัส ศรียาภยั ชุมพร อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
จิตติวรรณ กองแกว้ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
จิตรชญา สุขกระจ่าง ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
จิตรดาภรณ์ นลินไพจิตรกุล สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
จิตรทิพย ์บญุสาร ค าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์สาขาวิชาผงัเมือง มหาสารคาม
จิตรภาณี ถาวรสุข สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิตรลดา ดวงปากเพง็ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
จิตรลดา เบาะทอง พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
จิตรลดา รีชยัวิจิตรกุล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิตระพฒัน์ ก่ิงกาญจน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สงัคมศาสตร์บรูณาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษาองักฤษ ขอนแก่น
จิตรัตน์ อุบลรัตน์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
จิตรานุช ชนะกุล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน เกษตรศาสตร์
จิตรานุช ไชยวรรณ พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา สงขลานครินทร์
จิตราภรณ์ วงัผือ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
จิตริน อุทยัรัศมี ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิตรีภรณ์ เขียวหวาน สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์) เกษตรศาสตร์
จิตสิริ ปณิธานธรรม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
จิตสุภา นรพงษ์ ตะพานหิน พิจิตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จิติมา โกยกิจเจริญ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิติมา โกยกิจเจริญ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
จินดาภทัร อินทร์เจริญ ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จินตจุ์ฑา กิตติตนัติกุล มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
จินตจุ์ฑา กินรีวงศ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จินตจุ์ฑา ถาวรเกษตร สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
จินตจุ์ฑา สว่างศรี กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
จินตนา แซ่ล้ิม ประจนัตราษฎร์บ ารุง ปราจีนบรีุ การบริหารและจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จินตนา นากสกุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
จินตนา เรืองบบุผา สมุทรปราการ สมุทรปราการ พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
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จินตนา ล้ิมชยัปัญญา แก่งคอย สระบรีุ บริหารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ราชภฏัลพบรีุ
จินตนาการ ศิริทรัพย์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-วิชาเอกการออกแบบกราฟิก เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จินตภคั บญุอนงค์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จิรกิตต ์เนาวคุณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
จิรกิตต์ิ ก าศิริมงคล สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูยบ์  าเพญ็" ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรชญา โสมสูงเนิน หอวงั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรชาญ ์นรารักษ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
จิรโชติ กนัรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
จิรโชติ คงเทพ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิรญา สมานชาติ นางรอง บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
จิรเดช ปาระมี จกัรค าคณาทร ล าพนู เกษตรศาสตร์ ทรัพทยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นเรศวร
จิรนนัท ์นวลจนัทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
จิรนนัท ์มัน่ใหญ่ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
จิรนนัท ์ลาโพธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จิรนนัท ์วณิชยาไพสิฐ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
จิรนนัท ์หว่าละ หอ้งสอนศึกษาในพระอุปถมัภฯ์ แม่ฮ่องสอน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จิรพงศ ์สุวรรณกอ้น พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรพนธ์ นิคมรัฐ ศรียาภยั ชุมพร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จิรพนธ์ ศรีเสฏฐสุนทร ราชด าริ กรุงเทพมหานคร เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรพนธ์ ศรีเสฏฐสุนทร ราชด าริ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรพรรณ ตั้งตระการพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรพฒัน์ บญุสิงห์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
จิรพนัธ์ วงคร์อด เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช นิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์ กรุงเทพ
จิรพสั วงัวิทยา สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
จิรภทัร เด่ียวพานิช ระยองวิทยาคม ระยอง ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรภทัร โตทพั พระต าหนกัสวนกุหลาบ นครปฐม บริหารสาขาวิชาบริหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรภทัร พลูสุข แสงทองวิทยา สงขลา บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรภทัร สมบรูณ์ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง ศิลปากร
จิรภทัร สะแกขาว ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรภทัร เสริมสิริสุข มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
จิรภา จงสมบรูณ์โภคา สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จิรภา เช้ือบริหาร นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
จิรภิญญา จนัทน์เอียด มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
จิรภิญญา ไชยทะ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
จิรภิญญา สุขเอียด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
จิรเมธ พรทิพยส์กุล อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรเมธ สหธรรมมิกะชาติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
จิรวรรณ อินทนุพฒัน์ วรนารีเฉลิม สงขลา บญัชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
จิรวะดี เนียมมณี สิรินธร สุรินทร์ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
จิรวฒัน์ ไชยณรงค์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
จิรวฒัน์ ทศับตุร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
จิรสุตา ลิมานิ สตูลวิทยา สตูล ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ทกัษิณ
จิรัชชา อุ่นเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญา ค  าแดงไสย์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
จิรัชญา เจริญพงศอ์นนัต์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
จิรัชญา ทราวุธ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรัชญา ทบัลอย วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

จิรัชญา นุ่มสวสัด์ิ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ โลจิสติกส์สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บรูพา
จิรัชญา เป่ียมวุฒินนัท์ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จิรัชญา พระเดชก่ิง คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จิรัชญา พนัธ์เขตรการ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาโภชนาบ าบดัและการก าหนดอาหาร บรูพา
จิรัชญา แสงอรุณ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
จิรัชญา หลวงฟอง ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิรัชญา องักูรดีพานิชย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชยา ต่อวฒันกิจกุล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
จิรัชยา บญุรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรัชยา พทุธาสมศรี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
จิรัชยา สุวรรณโณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรัชยา หาดแกว้ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรัญญา ฉายาวฒันะ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร การจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรัฏฐ ์จึงตระกูล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
จิรัฏฐ ์ชาลากูลพฤฒิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บาสเกตบอลชาย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัฐเกียรติ พิสุทธ์ิคุณวุธน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
จิรัฐชญา ปิติพฒันวงศ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (นานาชาติ) ขอนแก่น
จิรัฐสกุล ปงจนัตา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
จิรัฐิติการ ภกัดียนตเ์จริญ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แม่ฟ้าหลวง
จิรัฐิพร สายเสน สงวนหญิง สุพรรณบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
จิรา จริยะวรกุล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรานทั สุขขารมย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
จิราพร บวัเนียม สตรีพทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
จิราพร อกัษรเนียม พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
จิราพชัร เรืองสุข เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด์) วลยัลกัษณ์
จิราพชัร ศรีทองสุข ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิราภรณ์ แกว้ด า เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
จิราภรณ์ ใจภกัดี ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
จิราภรณ์ สุจิมงคล เลยพิทยาคม เลย เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
จิราภรณ์ หอมจนัทร์ เทศบาล5 สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
จิราภทัร ศิริรักษ์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สงขลานครินทร์
จิราภา ดีบง้ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
จิราภา พรมบาง เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิราย ุวิชชาขจร ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิราย ุสุวรรณอ าภา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิรายสุ ตั้งจิตรัตน์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรายสุ วรวิวฒัน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั อุทยัธานี นครปฐม บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
จิรารัตน์ บญุพาสุข หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
จิรารัตน์ รุ่งรัตนดาราไทย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ นิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์ กรุงเทพ
จิรารัตน์ หตัถาพงษ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกธุรกิจสากล (นานาชาติ) ขอนแก่น
จิราวดี จิรวิภาพนัธ์ุ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
จิราวรรณ ชยัสมิต ปากเกร็ด นนทบรีุ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหิดล
จิราวรรณ ไทยบรีุรัมย์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปากร
จิราวรรณ สุขแสง ทบัปดุวิทยา พงังา ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
จิวารีย ์เจะอาแว คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จีรญาดา ซุยยะกิจ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
จีรนนัท ์กาญจนม่ิง หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

จีรนนัท ์หนูชู สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จีรภทัร สีหราช สตรีศรีน่าน น่าน วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จีรภาคย ์ภูวมโนนาถ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ บรูพา
จีรภิญญา ฉายศรี ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)  แนวการเรียนศิลป์ภาษา/ทัว่ไป สงขลานครินทร์
จีรวรรณ ภาษี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จีรวฒัน์ ตรีจุย้ แสงทองวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
จีระพงศ ์แสนโพธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จีระศกัด์ิ ภูมิพนัธ์ บวัขาว กาฬสินธ์ุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
จีราภรณ์ มาตยน์อก สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
จีราลกัษณ์ เอ่ียมนิรัตน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
จุฑาทิพย ์เรืองศรี ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
จุฑาพร บวัผนั สงวนหญิง สุพรรณบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
จุฑาพฒัน์ ถนอมจิตร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามณี นิมิตร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์) เกษตรศาสตร์
จุฑามณี โนรีสุวรรณ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
จุฑามาศ เกล้ียงอุบล พทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
จุฑามาศ เจริญนุ่ม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
จุฑามาศ ทาสอน ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
จุฑามาศ ทิพยส์มบติั พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
จุฑามาศ สมิทธิกนัต์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
จุฑามาศ สาริดี วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามาศ หนูทอง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สงขลานครินทร์
จุฑามาศ อวิรุทธ์ิจินดา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฑามาส พงษก่์อสร้าง วชัรวิทยา ก าแพงเพชร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฑารัตน์ จัน่นุช พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ มนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัเทพสตรี
จุฑารัตน์ แซ่ล้ิม ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฑารัตน์ บวัเหม เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
จุฑารัตน์ ยิม้ลมา้ย ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฑารัตน์ อุทยานรัตน์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
จุธานพร ปานาง นิรมลวิทยา สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เกษตรศาสตร์
จุรีรัตน์ ยีว่าศรี เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธ์ุ ครุศาสตร์สาขาวิชาสงัคมศึกษา นครพนม
จุลจกัร แซ่ล้ิม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
จุลนีย ์หม่ืนเดช สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) ขอนแก่น
จุลพงศ ์เทพจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จุลพล เสถียรไพศาล กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
จุฬาทิพย ์พานพล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
จุฬามณี ผดุวฒัน์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
จุฬารัตน์ จ  านงกิจ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
จุฬาลกัษณ์ ขอจิตต์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
จุฬาลกัษณ์ เดชะ มหาวชิราวุธ สงขลา นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฬาลกัษณ์ ทองเทพ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ   แนวการเรียนศิลป์ภาษา/ทัว่ไป สงขลานครินทร์
จุฬาลกัษณ์ บวัผนั สงวนหญิง สุพรรณบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
จุฬาลกัษณ์ เบญจศรี สภาราชินี ตรัง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฬาลกัษณ์ ล่ิมทองพนัธ์ุ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
จุฬาลกัษณ์ หมอโอสถ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เจณิสตา รัตนศรีสมภพ กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
เจตตวนั สมวงศ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
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เจตน์ ประทมุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
เจตนตัว ์แสงทอง อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ แม่โจ้
เจตนนัท ์มาธฤทธ์ิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ รัฐศาสตร์ บรูพา
เจตนิพทัธ์ ข  าพิทกัษก์ุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
เจตนิพิฐ กองแกว้ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ศิลปากร
เจตนิพิฐ นาคะอินทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สถิติธุรกิจประกนัภยั (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เจตนิพิฐ วงศพ์ทุธา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
เจตนุสรณ์ รอดศิริ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เทคโนโลยกีารจดัการผลิตพืช เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เจตปรียา ดวงงาม ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เจตพฒัน์ สุวรรณวรนนท์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เจติญา ลีลาพฒันาพาณิชย์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
เจติญา ลีลาพฒันาพาณิชย์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
เจนจิรา เกตุสายเมือง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ อสัสมัชญั
เจนจิรา เพง็ทอง หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ สงขลานครินทร์
เจนเดช สงัขน์อ้ย มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
เจนภพ ศรีอกัษร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจสาขาวิชาโลจิสติกส์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่ น
เจนิสตา ม่ิงมิตร หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
เจนิสา สกุลเลิศวิรัตน์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
เจริญชยั ทองแขก เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
เจริญชยั สงัขแ์กว้ สตูลวิทยา สตูล วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เจริญทรัพย ์หมดัอะดมั หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
เจริญวุฒิ บรรณสาร อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
เจษฎา ถาวร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
เจษฎา พรมพิทกัษ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงินธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ขอนแก่น
เจษฎา รัตนานนทเ์สถียร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
เจษฎา สว่างแสงวฒันา เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ใจสิงห์ มาเจริญรุ่งเรือง เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ฉมาบดี ฤทธ์ิเล่ือน จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ฉลวยลกัษณ์ ฤทธ์ิรัตน์ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ฉลองขวญั แสงสงัข์ พระหฤทยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ฉฐันนัท ์พงษถิ์ระสุวรรณ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ฉตัรกมล ศรีเวช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ฉตัรชนก สารจนัทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ฉตัรชนกานต ์บญุโต สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ฉตัรนารี ธรรมครบรีุ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฉตัรบดินทร์ วรรณวงศส์อน เจนอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฉตัรพร กล่ินอยู่ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ฉตัรมงคล ไชยศรี พิชญศึกษา นนทบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ฉตัรมงคล ร่องจิก ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ มหาสารคาม
ฉตัรโรจน์ ชนะสินธุรัตน์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ฉตัรลดา เชิดนาม สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฉตัริน รักษา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฉตัริน วิริยะพาณิชย์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
ฉตัริน สวนแสน แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฉตัริยาภรณ์ สุริยนต์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฉตัรีญา ศภุกิจพฒันา ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
เฉลิมชยั ศรีเรือนสวสัด์ิ เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก ปทมุธานี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

เฉลิมชยั อุดมคุณากร มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เฉลิมรัฐ ลาสนาม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญนนัท ์ปรีชายทุธศิลป์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร โบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
ชญากานต ์ปลอ้งใหม่ สตรีพทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชญาฎา เนียรศิริ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ชญาณดา ชวะวิทย์ มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญาณิศา รักเหลือ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ชญาดา เจริญขนัธ์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ชญาดา ณ วิจิตร โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญาดา บญุอ านวย สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ขอนแก่น
ชญาดา ประสงคท์รัพย์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ การจดัการและการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาบญัชี บรูพา
ชญาดา พรหมทตั สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ชญาดา พสกภกัดี สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญาดา พาบุ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ชญาดา ศกุนตนาค สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ชญานนท ์หมวดสง เขาชยัสน พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ชญานนท ์อคัรวรโชติ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย การจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญาน์นนัท ์สุวสิริกุล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ชญาน์นนัท ์หวงัศิริวฒันา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญานิกา คงแกว้ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ชญานิกา ค  าสิน สิรินธร สุรินทร์ สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญานิน เจริญวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชญานิน ตนัขิด เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ชญานิน ทองธวชั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ชญานิน ศรีละวรรณ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ชญานิน อบเชย เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญานิศ ดวงเทียน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ชญานิศ บญุร้ิว สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญานิศ วงศไ์ตรทิพย์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ชญานิศ ส่งแสง จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ชญานิศ สะแกวงั ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ชญานิษฐ ์ยีสุ่่นทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ชญานิษฐ ์ศรีสว่าง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ชญานิษฐ ์ศรีสว่าง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ชญานี ดวงเดช ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญาภรณ์ จรุงเกียรติกุล กนัตงัพิทยากร ตรัง ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัภูเก็ต
ชญาภรณ์ ทองใหม่ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
ชฎา บบุผนั กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชฎาทิพย ์ปรางกุลเจริญกิจ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชฎาพร ประเสริฐสงั หนองก่ีพิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชฎาพร วิโรจน์สตัตบษุย์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
ชฎาภรณ์ ไชยบปุผา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ชฎาภรณ์ เสนอกลาง ประทาย นครราชสีมา เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชฎารัตน์ บญุเฉลิมชยั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชณาธิป ตั้งเสง้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชนกกานต ์คชรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ชนกชนม ์อุตมะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ชนกนนัท ์ตั้งสุดใจ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ชนกนนัท ์ประกอบผล อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ชนกนนัท ์สกนธวฒัน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี (องักฤษ) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชนกนนัท ์หนูดี ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนกภรณ์ ถ่ินสูงเนิน คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
ชนกนัต ์ยีห่ลัน่สุวรรณ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนกานต ์เชาวน์อ้ย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ชนกานต ์เทียมฉนัท์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร โบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ชนแดน สามาลย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ชนธิชา ราชคาม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนน กิตติพงษ์ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนน์ชนก สายจนัทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลยันครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนนภสั มูลมณี สตรีศรีน่าน น่าน นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ชนนิกานต ์แซ่เลา้ ปัว น่าน การถ่ายภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนนิกานต ์นวลตั้ง อุดมดรุณี สุโขทยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชนนิกานต ์วงศส์ว่างกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ชนนิกานต ์เอนกธรรมกุล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชนพิริยา พรหมสวสัด์ิ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ชนภทัร อินทโชติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนมณ์กานต ์ป่ินงาม วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนมนิ์ภา จ  านงคศ์รี บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
ชนมนิ์ภา ยิม้สกุลกาญจน์ ระยองวิทยาคม ระยอง มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชนมนิ์ภา สงัฆโต ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนมนิ์ภา สารัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ชนมพรรษ จิตวิริยนนท์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ชนมพรรษา สาริบตุร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ ขอนแก่น
ชนเมธ ประดิษฐท์รัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนเมธ ประดิษฐท์รัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนรดา นาคมุสิก สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชนลภสั จิตรฐาน ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ชนวีร์ สุขทอง พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนะพล ช่ืนชูวิทย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนะพล ช่ืนชูวิทย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนญัชิดา คนงาม ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนญัชิดา คนงาม ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ การบริหารและจดัการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนญัชิดา โคกธนู เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ชนญัชิดา พรมรัตน์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนญัชิดา สุวรรณะ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนญัชิดา สูงกิจบลูย์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
ชนญัชิดา อยูน่อ้ย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
ชนญัชิดา อรรถสิริชยั เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนญัชิดา อินชมภู สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ ขอนแก่น
ชนญัชิดา เอกแพทย์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนญัชิตา ประกอบผล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ชนญัญา แกว้พา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) เกษตรศาสตร์
ชนญัญา เส็งข  า รัตนาธิเบศร์ นนทบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ชนญัดา ดงใหญ่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
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ชนนัฐด์า จงจรัสวิริยะ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชนนัภทัร ธรรมษา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
ชนากานต ์ขรเกษม พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์เติมศิริเกียรต์ิ มารีวิทย ์พทัยา ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์นิลวฒัน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนากานต ์บญุศรี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนากานต ์บญุศรี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนากานต ์ปรีชา สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์ผดุมาก หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนากานต ์พิทยาพิศาล เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ชนากานต ์พฒุลา อุดมดรุณี สุโขทยั มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์ฤทธิพฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์ศรีสุทโธ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
ชนากานต ์อน้มงคล มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาชุมชน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์อุ่นวรรณธรรม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฎยศิลป์ วิชาเอกนาฎยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนาดล โชคสุขน าชยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการสาขาวิชาบญัชี สวนดุสิต
ชนาธิป จงเจริญพร อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ นเรศวร
ชนาธิป ชูไชย หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนาธิป ไชยเสน วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
ชนาธิป ดีมี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
ชนาธิป เวชศิลป์ ธญับรีุ ปทมุธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชนาธิป สีนา บรูณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนาธิป เหลืองวฒันวิไล สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
ชนาธิวฒัน์ พนดัรัมย์ ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
ชนาพร แกว้ก ่า ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ โครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรีุ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชนาพร แกว้ช่ืน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนาพร ค  าใหญ่ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนาพร ชูแสง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ชนาพร แตงไทย ชยันาทพิทยาคม ชยันาท อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ชนาพร ศรีสวสัด์ิ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนาภทัร สีเขียว เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ชนาภา ฟุ้งกิตติ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนาภา ศรีลุนทา แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ชนาภา หอมใบ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนายทุธ์ บสุดี พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนาลยั อ่วมพินิจ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการรัพยากรมนุษยแ์บบญ่ีปุ่ น สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่ น
ชนิกานต ์คนซ่ือ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์จรเสมอ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์ชวลิตจิราพนัธ์ุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์ทวีรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์นาสมตรึก เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
(วิทย)์ ขอนแก่น
ชนิกานต ์มุง่สุจริตการ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์สิทธิวราภรณ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
ชนิกานต ์อุ่นเสียม พทัลุง พทัลุง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิชา เกียรติไพบลูยผ์ล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชนิตา เพช็ร์วงศ์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชนิตา สงสม แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
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ชนินทร์ ผลเกิด สุรวิทยาคาร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ชนินทร์ วีระมาน สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนินทร อ่อนวิมล สงวนหญิง สุพรรณบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ชนินทร์ปกรณ์ สาพาที ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาวิชาการบริหารทอ้งถ่ิน บรูพา
ชนินาถ ปลอ้งอ่อน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
ชนินาถ ปลอ้งอ่อน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชนินาถ ปัตตลอด ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ชนินาถ วิลาศรี สตรีอ่างทอง อ่างทอง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิภรณ์ ข้ึนกลาง แสนสุข ชลบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชนิภา ชยัศกัด์ิกรีนนท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชนิภา สีบวัคอ้ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนิศร แสงฉาย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิษฐา บนุนาค ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ชนิสรา โจมฤทธ์ิ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชนิสรา ผลเจริญรัตน์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิสรา มนตม์หาชาติ ธีรวิทยา ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
ชนิสรา รอดช่ืน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ พาณิชยนารีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
ชนิสรา โรจนสั แก่งคอย สระบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนิสรา โรจนสั แก่งคอย สระบรีุ บริการธุรกิจสาขาวิชาเศษฐศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนิสรา วรรณาพรม ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
ชนิสรา ห้ิวพงศ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
ชนิสรา อินทร์นุย้ ดรุโณทยั ตรัง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนุตม ์ใจสุดา พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชเนตตี โกศลัยานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชมกนก ช่ืนประไพ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชมขวญั มาลีวงษ์ มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ชมพนุูช จนัทร์ขวาง ตะพานหิน พิจิตร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ชมพนุูช ไตรสินธ์ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชมพนุูชนาฎฐ ์อินทร์บหุร่ัน มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ชมพนุูท เก่งกาจ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชมพนุูท จนัทะเริง มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชไมพร จนัทร์แกว้ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   แนวการเรียนศิลป์ภาษา สงขลานครินทร์
ชยกร สุขมงคล ดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชยณัฐ เจริญศกัด์ิ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
ชยพล นิลทะรัตน์ สตรีพทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชยพล ไพเราะ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ การจดัการและการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาการจดัการ บรูพา
ชยพล หดัระวี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
ชยพทัธ์ ชยัชาญ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ชยภณ กมลศกัด์ิพิทกัษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สพรรณบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ชยภณ กมลศกัด์ิพิทกัษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สพรรณบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
ชยงักูร สกุลลมยั ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยางกูร บญุแนน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ชยานนัท ์ทิพยอ านาจ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ชยาภรณ์ ฆารชม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ชยาภรณ์ ทองยวน กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
ชยาภรณ์ สตัยวงค์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบณัฑิต วิชาเอกดนตรีตะวนัตก ขอนแก่น
ชยารพ บญุชิต เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี โลจิสติกส์สาขาวิชาวิศกรรมโซ่อุปทาน บรูพา



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ชยดุา ธุวานนท์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
ชยตุ ประเสริฐพนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยตุ ประเสริฐพนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยตุพงศ ์จีนอ ่า นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยตุม ์โฮ่คุณ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยตุม ์โฮ่คุณ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาเกษครศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชรัญดา รุจนเวชช์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ชรัตฎา ศรพระขรรคช์ยั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ชรารัตต์ิ สาระอาภรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชรินรัตน์ ธรรมบตุร นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชรินรัตน์ นิลกระจ่าง เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
ชลกนก คล่องศิริเวช พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ชลกร งามสม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ชลชาติ เกิดโต มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชลณิชา แพงบวัโฮม แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
ชลดา ดวงสีแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ชลดา พชัรวิจิตร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
ชลดา สิทธารถศกัด์ิ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชลดา สุทธิกุล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม วลยัลกัษณ์
ชลทิพย ์วาปี มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชลธวชั สติภา ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชลธิชา แก่นบญุ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
ชลธิชา ขวญัชุม คณะราษฎรบ ารุง ยะลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชลธิชา จูมพลา วาปีปทมุ มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ชลธิชา ดนตรี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชลธิชา ตะยนุรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาสงัคมศึกษา เทคโนโลยสุีรนารี
ชลธิชา ทองเอียง สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
ชลธิชา ประภาสยั สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลธิชา ปะปนุไร่ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
ชลธิชา ผยุแพง เตรียมอุดมศึกษาพฒันการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลธิชา พรมทองมี ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาการจดัการและการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาการเงิน บรูพา
ชลธิชา พรหมบรรดาโชค ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชลธิชา พว่งมี สารวิทยา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
ชลธิชา มีสารพนัธ์ พรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ชลธิชา วาทโยธา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ชลธิชา สมงาม สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลธิชา สอนจนัทร์ ราชินี นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
ชลธิชา สนัตชิต ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ชลธิชา แสงสุวรรณ ธาตุพนม นครพนม ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชลธิชา หินสูงเนิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
ชลธิศ จิราพิพฒัน์ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศิลปากร
ชลลดา ช่ืนใจ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาพฒันาการ) เกษตรศาสตร์
ชลสิทธ์ิ ปล้ืมจิตร์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ชลสิทธ์ิ ลานนท์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชลสิทธ์ิ วิเชียรพนัธ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
ชลสิทธ์ิ หะยมีะลี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชลนัดา แกว้สะเทือน นางรอง บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา) เกษตรศาสตร์
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ชลนัดา เป่งทอง กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชลนัดา แสนบตุร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน(คณิต-ศิลป์) ขอนแก่น
ชลนัธร คงแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลมัพล นดัดา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจดัการผลิตพืช   เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลมัพ ุอตัจริต สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
ชลาลยั พลูสวสัด์ิ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชลิดา นอ้ยก าเนิด เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชลิต ชาไธสง บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
ชลิตา บญุมาใส สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ชลิตา โลหะบาล ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ชเลใจ ไกรวลัย์ ผดุงนารี มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ชโลทร สวสัดิผล ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ชวกร ฐานกิตติคุณ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชวกรณ์ วงศป์ราณีกุล มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชวนนัท พวงเงิน สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
ชวลักร สถิรรัตน์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ชวลันุช ฤทธิรุตม์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ชวลันุช สุขสบาย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบภายใน วลยัลกัษณ์
ชวลัรัตน์ แกง้ค  า สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ขอนแก่น
ชวลัรัตน์ โตนด ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ชวลัลกัษณ์ ทองมี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ชวลัลกัษณ์ เหมาะสมยั เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ชวลัวิทย ์จนัทร์วิพฒัน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ชวาลนุช ชงสุวรรณ เซนตห์ลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชวินนุช ชูทอง วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ชวิศ เช่ียวชาญวุฒิวงศ์ ศรียาภยั ชุมพร เทคโนโลยกีารจดัการผลิตพืช เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชวิศา พุม่เลก็ พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
ชวิศา ภาวะโคตร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
ชวิศา สุขส าราญ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชวิศา เอ่ียมแจ๋ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ช่อแกว้ วุ่นพว้น พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
ช่อพฤกษา ตรีศกประพฤทธ์ิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ชชัชยัพนธ์ ศรีปัญญา ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ชชัชาญ ชยัสวสัดิถานนท์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชชัญา กอ้นค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชชัณรินทร์ ไกรวิทย์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ชชัพงศ ์แฉลม้วารี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญัญา กิจพานิช สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ชญัญา แกว้ด า สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ชญัญา ขาวส าอางค์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชญัญา ขาวส าอางค์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ชญัญา จอกแกว้ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ชญัญา เดชมา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
ชญัญา แปงณีวงค์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญัญา พรรณศรี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการศึกษา) เกษตรศาสตร์
ชญัญา พรรณศรี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
ชญัญา โพธ์ิอ่อง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
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ชญัญา ภทัรพงศก์ุล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
ชญัญา ลายพฒัน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญัญ่า วิเชียรบตุร เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ชญัญา สมภูว์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชญัญา แสงผา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นิติศาสตร์ มหาสารคาม
ชญัญา อุปัญญ์ มุกดาหาร มุกดาหาร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญัญาณัช กองผาพา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญัญานุช ชูนวล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ชญัญานุช ซ่ือสตัย์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
ชญัญานุช ดีตุ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สตัวศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาส่ิงแวดลอ้ม แม่โจ้
ชญัญานุช ภู่ประดบั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
ชญัญานุช มณีโชติ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
ชญัญานุช รังกล่ิน ลาซาล กรุงเทพมหานคร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญัญานุช ศรีนิล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชญัญานุช ศรีเมือง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) เกษตรศาสตร์
ชยัชนะ ศรีเพียชยั ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
ชยัชนารักษ ์ประสงคสุ์ข แสงทองวิทยา สงขลา การจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยัชชั ปัจจยัศิริ ไม่ระบขุอ้มูล ไม่ระบขุอ้มูล เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชยัชาญ อกัษรคง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชยัธวชั ผิวบาง ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ชยันนท ์ภูมาศ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยันนัท ์สมัมาสุจริตกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชยัภทัร หินคลา้ย ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ชยัยทุธ บญุทิพย์ ควนเนียงวิทยา สงขลา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สงขลานครินทร์
ชยัวฒัน์ ช่วยแทน่ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชยัสิทธ์ิ คงเรือง พทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ทกัษิณ
ชยัอนนัต ์จิตรชุ่ม บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชสัมา นาคประสม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชาคริต จนัทะสิม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เกษตรศาสตร์
ชาคริต สนัติพนัธ์ุ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชาคริยา มุสิกสาร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชาคริยา ไวทยว์รศขุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาญชยั อ้ึงเจริญทรัพย์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา) เกษตรศาสตร์
ชาญเดช นวลงาม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ชาญพิวฒัน์ คงประไพ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบรีุ ธุรกิจการบิน ราชภฏัสวนสุนนัทา
ชาญวิทย ์หนูโต เบญจมราชูทิศราชบรีุ ราชบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ชาตยา อตัถากร สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ชาติตระการ ธรรมเดช จกัรค าคณาทร ล าพนู วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชานน ชุมนูรักษ์ สภาราชินี ตรัง สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ชานนท ์มะลิถอด กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา) เกษตรศาสตร์
ชานญัธิดา ดีมี พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชานิศ ภูครองนาค ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ชานุวฒัน์ กิตต์ิชยานนัท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
ชามาวีร์ ศรีนพรัตน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาการบญัชี มหาสารคาม
ชาริณี สาระจิตร นกับญุเปโตร นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชาริสา ลีลาวฒันานนทก์ุล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชาริสา ลีลาวฒันานนทก์ุล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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ชาลิสา จุรุเทียบ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ชาลิสา ทองค า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชาลิสา สว่างศรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ชาลิสา สารชยั กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ขอนแก่น
ชาลิสา อินเกต เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชิชนนัท ์ฮ่อบตุร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
ชิญารัตน์ เดชะนนทพ์นัธ์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
ชิดชนก บญุเพชร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชิดชนก สุวรรณกาศ เขาชยัสน พทัลุง บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ชิดชนก หาศิริ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ชิตาภา ตระกูลเลิศเสถียร ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชิธษภคั เถ่ือนสว่าง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชินทศัน์ พรหมมี แสงทองวิทยา สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชินพฒัน์ ทองดอนเปรียง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ชินวตัร บณุยษัเฐียร เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ชินวตัร บรูะภาค นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ชินวตัร หมัน่ดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชินษา มะปะเม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ศิลปากร
ชินาธิป จนัทร์พงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชิรญาณ์ สิงห์ชยั สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชิษณุชา สมัปณุณะโชติ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชิษณุพงศ ์นิลอินจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ชิษณุพงศ ์นิลอินจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ชิษณุพงศ ์นิลอินจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ วลยัลกัษณ์
ชิษณุพงศ ์นิลอินจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) วลยัลกัษณ์
ชิษณุพงศ ์ปลอดชูแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ชิษณุพงศ ์ว่องเรืองมาศ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
ชิษณุพงษ ์วชัรพฒันกุล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร รังสีเทคนิคสาขาวิชารังสีเทคนิค รังสิต
ชิษะณุพงศ ์ขาวโต กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
ช่ืนชนก นอ้ยน าบญุ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง(วิชาเอกเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) เกษตรศาสตร์
ชุณหกาญจน์ ทองขาว กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชุณหชาติ ตัน๋สกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชุติกาญจน์ ชุณวิรัตน์ ฟากทา่วิทยา อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชุติกาญจน์ เชยโชติ ราชินี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชุติกาญจน์ ตะคร้อ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชุติกาญจน์ ทองทรัพย์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ บวัแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ พยคัฆวงศ์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชุติกาญจน์ สุวจิตตานนท์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ แสงมณี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชุติกาญจน์ อินทศรี สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา) เกษตรศาสตร์
ชุติธิดา พิมพท์อง สิรินธร สุรินทร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ บรูพา
ชุตินนั กระจ่างจบ เบญจมราชาลยั สมุทรปราการ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ชุตินนัท ์บตุะโยธี อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ชุตินนัท ์รัตนคช เซนตเ์มร่ี อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ชุติพงษ ์นาคสกุล เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล วิชาเอกดนตรีประยกุต์ นเรศวร
ชุติพนธ์ กีรติชยัทศัน์ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ชุติพนธ์ จนัทร์โพธ์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ชุติภา นิยมวาส สายปัญญารังสิต ปทมุธานี ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชุติมณฑน์ ดวงระหวา้ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ชุติมณฑน์ ตั้งปฏิการ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ชุติมณฑน์ ผดุผอ่ง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชุติมณฑน์ เพชรพงศ์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์
สาขาวิชาทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชุติมณฑน์ มงคลศิริ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ชุติมณฑน์ มีชม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชุติมณฑน์ เรือนค า เซนตเ์ทเรซา กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ศิลปากร
ชุติมณฑน์ อญัชลิสงักาศ ราชินีบน กรุงเทพ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชุติมณฑน์ อ่ิมส าอางค์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
ชุติมน วฒันไพรสาณฑ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ชุติมนฑน์ ขนอม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ชุติมนต ์สิตะรุโณ วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
ชุติมา จนัทร์ฉาย นราธิวาส นราธิวาส ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ชุติมา ทองอ่วมใหญ่ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
ชุติมา รุ่งเรือง เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน รังสิต
ชุติมา วงศส์งัวาลย์ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาสตัวศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ชุติมา ศิวิลยั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
ชุติมา อยูเ่สนาสน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชุติรัตน์ กาหลง สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ชุลิตา ชูศรีโฉม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ชูวฒัน์ จกัรพล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เชษฐสุ์ดา รุ่งเรือง ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
เชาวลีย ์อุกฤษ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) ขอนแก่น
เชาวว์ศั ทองหาร อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
เชียนเหวย วอง กวงฮัว๊ ระยอง บริหารธุรกิจ มหิดล
แชนนอล จนัทบรูณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
โชกิ สงัขศิ์ริ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
โชติกา เชาวส์นัทดักุล ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โชติกา ธนัยพงศพ์ร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
โชติกา พาช่ืนใจ พทัลุง พทัลุง บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
โชติกา วฒันพงศศิ์ริ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โชติกา ส่งแสง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
โชติกา สารคาม มุกดาหาร มุกดาหาร โบราณคดี สาขาวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปากร
โชติกา สารคาม มุกดาหาร มุกดาหาร ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัสกลนคร
โชติกา อินมาก พทัลุง พทัลุง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
โชติกาญจน์ ทองอินทร์ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ นวมินทราธิราช
โชติพฒัน์ สุปรีด์ิวรกิจ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โชติรส เดชมาลา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) ขอนแก่น
โชติวฒัน์ ประเสริฐบรูณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
โชติวิทย ์เสือยนัต์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
โชษิตา อุปฮาด ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
ไชยกร สาริพฒัน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ซอฟรอน สาและ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
ซาฟีนาร์ ฤทธิราตรี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ซายมีู ดาราโอะ๊ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ซิลมีย ์อบัรู เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
ซิลมีย ์อบัรู เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชามลายศึูกษา สงขลานครินทร์
ซิลมีย ์อบัรู เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
เซยา่ เส็นด า พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
ฌล วรดี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฌชัชา ใหม่ดว้ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ฌชัฌา รองมาลี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
ฌาณิตรี กุศลส่ง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ฌานิศา อ่ิมล้ิมทาน สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฌิชชา รัตนตระกูลเดชา สิรินธร สุรินทร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
เฌอร์ลิน ลิมปนเวทยส์กุล พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารสาขาวิชาการเงิน กรุงเทพ
ญาชิตา ทวีเดชณน่าน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ญาณดา ดวงสีดา เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ญาณปรัชญ ์เบญจศาสตร์ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ญาณพฒัน์ วงคว์นัดี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ ราชภฏัสกลนคร
ญาณภทัร รักษาสงัข์ บรูณะร าลึก ตรัง ศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ญาณภทัร สร้อยระยา้ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ศิลปากร
ญาณวรุตม ์แสงสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ญาณิกา สระแกว้ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาณิดา สุขศรี สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ญาณิน ขนุรักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ญาณินี ทรงประโคน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ญาณิพชัญ ์กิตต์ิธนวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศร ชูโชคชยั สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ นิเทศศิลป์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา กรรณมณีเลิศ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี อุบลราชธานี
ญาณิศา กลา้หาญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
ญาณิศา ก่อเศรษฐการ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทมุวนั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ญาณิศา โกยสมบรูณ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
ญาณิศา โกสินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา ชิณพนัธ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
ญาณิศา ทองเครือ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
ญาณิศา ทองดี เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ศิลปากร
ญาณิศา นวลแกว้ พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ญาณิศา นุชนา อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา บญุพรหม กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาณิศา ปาณะวงศ์ อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ วิทยาลยัการฝึกหดัครูสาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัพระนคร
ญาณิศา ยุน้พนั ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา ลิขิตอภิสิทธ์ิ หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา วรุณศรี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ญาณิศา วิทยศรีโพธ์ิ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ญาณิศา ศรียาเทพ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ญาณิศา สินธนไพบลูย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาณิศา อนนัตส์ลุง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา อนนัตส์ลุง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา อุดมเขตวฒัน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ญาโณทยั ทีวงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ญาโณบล โพธิมาศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
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ญาดา คงใหม่ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ญาดา แซ่ล้ิม นกับญุเปโตร นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาดา ทรงณัฐศิริ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาดา เป็นสุข สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาดา เป่ียมเกตุ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
ญาดา พรหมวรรณ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาเขตกาญจนบรีุ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหิดล
ญาดา ภุชงคเ์จริญ ราชินี กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ญาดา ยวงทอง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาดา รัศมีพงศ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
ญาดา สถานสถิตย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ญาดา สุดประสงค์ มหาวชิราวุธ สงขลา โรงเรียนการเรือนสาขาวิชาเทคโนโลยกีารประกอบอาหรและการบริการ ราชภฏัสวนดุสิต
ญาดา ออกช่อ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาตา แกว้เมืองเพชร เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาตาวี ยอดพทุธ กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
ญาติกาล ภานุศรี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ญาธิชา คณาธารทิพย์ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการสาขาวิชาการตลาด ราชภฏัสวนสุนนัทา
ญาธิป กาญจนะ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
ญานกร สอนประสม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญานิกา โฟฉิว วิเชียรมาตุ ตรัง ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ญานิศา สุวรรณวงศ์ ระยองวิทยาคม ระยอง มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น เกษตรศาสตร์
ญารวี คงคุณ นราธิวาส นราธิวาส ส านกัจีนวิทยาสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรม แม่ฟ้าหลวง
ญารวี ส าราญอยู่ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ญาศิณี ถาวรศิริ เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาสินี เมธาวรกุล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ การจดัการและการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาการจดัการการโรงแรม บรูพา
ญิบเบญญา เลิศนรพนัธ์ุ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ฏงักบดี สถิตเกษมสานต์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐนิสา คุณาชล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ฐปกร สุวรรณโณ มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
ฐปนทั แกว้พฒุ สตรีศรีน่าน น่าน สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง นเรศวร
ฐปนา คงสุข ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ฐากูร คงเพช็ร สภาราชินี ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ฐาติยากรณ์ แพงค าแหง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
ฐานรัตน์ อดิเรกธรรมากร ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐานวีร์ ชมภูม่ิง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ฐานนัด ์บญุช่วย ธญับรีุ ปทมุธานี สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐานนัดร์ แซ่โก แสงทองวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ฐานนัดร ทิพยท์อง โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐานิดา ศรีโปฎก ชยันาทพิทยาคม ชยันาท นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ฐานิดา อภินนัทก์ุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐานิตา จ  าปาทิพย์ ดาราสมุทร ชลบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ฐานิตา บวัพนัธ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐานิศรา บญุลน้ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐาปกร สนามทอง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ฐาปกรณ์ ฉิมพลี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ฐาปกรณ์ ทกัษวิทยาพงศ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐาปกรณ์ ประทาน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ฐาปกรณ์ วฒัน์ธนกาญจน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
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ฐาปนธั เทพวารินทร์ มหาวชิราวุธ สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สงขลานครินทร์
ฐาปนิกณ์ ยีซ่า้ย วรนารีเฉลิม สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฐาปนี บวัแตง กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิญาพร นิสยักลา้ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ฐิดาพร ห่วงสอน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิตาพร นอ้ยพิทกัษ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ฐิตาภรณ์ แกว้สกุลณี สตรีวิทยา กรุงเทพ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เกษตรศาสตร์
ฐิตาภรณ์ พุม่ระชฎัร์ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิตารีย ์วฒันศิลป์กุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิตารีย ์วายพุฒัน์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติกร กาญจนธารายนตร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติกร สุนทรเกตุ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติกา เสถียรพฒันากูล พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติกานต ์กมโลบล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ฐิติกานต ์โกศล วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ฐิติกานต ์แนบฉิมพลี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
ฐิติกานต ์ปราณีตพลกรัง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ฐิติกานต ์เรืองมณีนพ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ฐิติชญา กาวิโล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ฐิติชญา เช้ือเจริญ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติชญา ศกัด์ิกะทาวุธ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติโชติ ราชรี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ฐิตินนัท ์จตุพงษไ์พโรจน์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ฐิติพงศ ์ชิตพงษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ฐิติพงศ ์ไชยานุพงศ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ฐิติพงศ ์ต่อมกระโทก ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิติพงศ ์วงษท์อง อสัสมัชญั คอนแวนต ์ล านารายณ์ ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติพร กราบเคหะ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ฐิติพร ก ่ามอญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิติพร แซ่อั้ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิติพร ทองถว้ย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
ฐิติพฒัน์ สงัขม์งคล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติมา บตุรศรีภกัดีกุล บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ฐิติยา ใจเยน็ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติรัตน์ กิตติพิบลูย์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิติรัตน์ ค  าใสอินทร์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ขอนแก่น
ฐิติรัตน์ ค  าใสอินทร์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ฐิติรัตน์ โคตรพนัธ์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิติรัตน์ ธวฒันพงษ์ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิติรัตน์ บวัศรี โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติรัตน์ พนัโกฏิ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
ฐิติรัตน์ แพนธานี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติรัตน์ แพนธานี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติวรดา ทรัพยศิ์ริ เทพลีลา กรุงเทพ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติวรดา ลาภเวที สตรีศรีน่าน น่าน ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
ฐิติวรรณ ปลอ้งทองค า บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติวฒัน์ ตงศิริ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
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ฐิติวฒัน์ อิฐรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ฐิติวลัค ์แกว้ประดบั มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
ฐิติวลัคุ ์เก่งไพบลูย์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ฐิติวสัส์ หงส์รพิพฒัน์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติวุฑฒิ สาราพฤษ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วลยัลกัษณ์
ฐิรพรรษ ผลสวสัด์ิ อรัญประเทศ สระแกว้ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ฑิฆมัพร สุ่มแก่น สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร   เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฑิตฐิตา ทองสง่า กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล
ฑิตฐิตา เนตรสกุล ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ฑิตฐิตา เนตรสกุล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ฑิตฐิตา สีขาว มหาวิทยาลยั สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฑิตยา ค  านอ้ย เลยพิทยาคม เลย บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
ฑิตยา สุขเพ่ิม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณ กานตร์วี พลเดช ธิดานุเคราะห์ สงขลา บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ณกมล ชมเมือง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ณจิรา จรัสแสนประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณชกมล กล่ินทอง เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณญาดา ทวีเสง้ วรนารีเฉลิม สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดักา สาขาวิชาการประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง สงขลานครินทร์
ณญาดา พฒันภกัดี สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณญาดา สงัลาย สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาปฐมวยั มหาสารคาม
ณญาตา เพชรจนัทร พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ณฐกร พนัธ์ุพิทยแพทย์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
ณฐกร อินทร์ปัญญา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ณฐธิดา วรรณสิทธ์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐนนัทภ์พ วิชาชยั บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ณฐพรตพรรณ วุฒิคงศิริกูล วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยคีหกรรมสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ราชมงคลกรุงเทพ
ณฐพรรณ เตชะอรุณโณ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐพชัร์ เจิมแหล่ วชิราวุธวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ณฐภทัร เคน ้าอ่าง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณฐมน แตม้แกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐมน สุวิทยเ์รืองฤทธ์ิ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐวฒัน์ พว่งอยู่ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐิกา เร็วการ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐิตา กมณัฑา พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
ณดนยั เสริมกลา้ สิรินธร สุรินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณดา ค  าสุวรรณ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณทชยั องักุลศานต์ ปทมุวิไล ปทมุธานี วิทยาลยัพลงังานทดแทน แม่โจ้
ณธยศ นรงธ์ธรรม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาลยัการเมืองการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาสารคาม
ณปภชั ปราณชลชยะกูร มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ณปภชั เปรมชุติวตั ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ณพงศ ์บญุพิมพ์ มุกดาหาร มุกดาหาร รัฐศาสตร์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาสารคาม
ณพงศ ์พิพฒัน์บวรกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณพวฒัน์ ศรีเพง็ รัตนาธิเบศร์ นนทบรีุ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณพวิทย ์เจียรไพศาลเจริญ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทมุวนั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
ณภพ จนัทร์ทองโชติ แสงทองวิทยา สงขลา เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร กมลอมรบตุร นครนายกวิทยาคม นครนายก ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
ณภทัร ขวญันาค สตรีพทัลุง พทัลุง เทคโนโลยปีระมงและทรัพยากรทางน ้าสาขาวิชาการประมง แม่โจ้



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ณภทัร เขจรนนัทน์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณภทัร ค  าแกว้ ค  าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ณภทัร ชาติทอง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร ชุติวาสนาสกุล พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร ถัว่ทอง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณภทัร ทองล้ิม เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณภทัร นิพนัธ์ประศาสน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
ณภทัร เมฆรักษาวนิช เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร เรืองฤทธ์ิ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร ไรป่ิน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณภทัร ลาภเจริญรักษ์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณภทัร เล่ียมสมบรูณ์ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร วชิรพงศ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณภทัร สีลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผูป้ระกอบการระหว่างประเทศ ขอนแก่น
ณภทัร หาญกลา้กุลเศรษฐ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณภทัร เหมรักษ์ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ณภทัร อดุลโภคาธร อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ณภทัร เอ้ือวิทยา สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณภทัรชากร ยงัช่วย วิทยาลยัอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ณภทัรตา ทองขาว บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณภทัรธารา วิสูตรศกัด์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ศิลปากร
ณภทัร์พร แยม้เกตุ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ณภสัฌา ป้ันสุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณภสัรา จนัสุข มธัยมตระการพืชผล อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณมน อนุราช หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น อสัสมัชญั
ณรงคฤ์ทธ์ิ ทิพยก์ลาง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษา ราชภฏับรีุรัมย์
ณรงควิ์ทย ์อษัดงษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
ณรงเดช โรจน์อรุณ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
ณรรฐชยั ศรีค  า พิงครัตน์ เชียงใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณโรจ ทวีวงศว์รพานิช สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเทคโนโลยมีีเดียดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณลญัญา อินทบตุร เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณวินดา เช้ือดี หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ณหทยั เขตขนั นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
ณหทยั ลพอุทยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณหทยั ลพอุทยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัจสรณ์ เฉลิมศิลป์กิจ ศรียาภยั ชุมพร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัชชา กองเมืองปัก สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
ณัชชา คิสาลงั สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ณัชชา จนัทร์วงั ดงขยุวิทยาคม เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ณัชชา ไชยมงคล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัชชา แซ่โคว้ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณัชชา ถามูลแสน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
ณัชชา บญุช่วย ชนแดนวิทยาคม เพชรบรูณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ณัชชา บญุใบ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ณัชชา พรมพลเมือง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
ณัชชา พุม่เจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ณัชชา ฟักกระโทก มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
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ณัชชา มูลบรรจบ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณัชชา ศรีอรุณ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชชา ศรีอรุณ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชชา อ่อนส าลี สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชชา อ่ิมใจจิตร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัชชา เอกอรุณพร สารสาสน์วิเทศธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัชชาพร ระฆงัทอง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัศาสนศึกษา หลกัสูตร   ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศาสนศึกษา) มหิดล
ณัชชาพร สิทธิโชคเจริญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ณัชชิศา ชยัวฒัน์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
ณัชฌา พิศวง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ณัชตพงษ ์ทวีกสิกรรม ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัชพล นนัทสนัติ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชพล ปาลีกุย จกัรค าคณาทร ล าพนู บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว นเรศวร
ณัชพล หาญรินทร์ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัชพฒัน์ สถิตยธ์รรม ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
ณัชภคัน์ เหลืองวฒันกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัชภทัร เจ่ียสกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน1) วลยัลกัษณ์
ณัชศกัย ์ผลประทีปสุริยา บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
ณัชานนัท ์จนัทร์ดี พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฎชนน นิลโสม บวัขาว กาฬสินธ์ุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฎฐณิชา ก่ิงแกว้ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ณัฎฐณิชา สถานานนท์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์เมืองทองธานี นนทบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ณัฎฐธิดา แสงนวล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ณัฎฐนรี ชนะสงคราม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ณัฎฐนนัท ์เกลียวชมพนุูท เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฎฐนิช จุลพนัธ์ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา บริหารธุรกิจและการจดัการสาขาวิชาบญัชี แม่ฟ้าหลวง
ณัฎฐิญา มีภกัดี สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ณัฎฑณิชา เมฆาสวสัด์ิวงค์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐ ์โพธ์ิพิทกัษก์ุล เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐกรณ์ โชติภทัรจินดา สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฏฐกรณ์ สงัคทตั ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ณัฏฐก์วีณา ศิริขนัธ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ณัฏฐก์านต ์วฒันกุลชยั ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ นเรศวร
ณัฏฐกิตต์ิ จินตอจัฉริยะ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฏฐกิตต์ิ บญุประคม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฏฐญ์าญ ์แหลมเจริญพงษ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐณิชา กลองรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ขอนแก่น
ณัฏฐณิชา งานพีระวฒันา โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณัฏฐณิชา ชูบญุศรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฏฐณิชา โชคพิศาลทรัพย์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ณัฏฐณิชา ปัญจมาตย์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฏฐณิชา แผว่ฒันโรจน์ อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร เกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
ณัฏฐณิชา พลอยพชรวงษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
ณัฏฐณิชา พวงศรี พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
ณัฏฐณิชา พิจิตบรรจง มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ณัฏฐณิชา ภูศรี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐณิชา รัฐชยัสิทธ์ิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
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ณัฏฐณิชา สมดี เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฏฐณิชา สอนรัตน์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาชุมชน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐณิชา สาหร่ายเพชร มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
ณัฏฐณิชา สุโงะ๊ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฏฐณิฌา ศรีนาโค พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐธ์ญัศา พ่ึงพินิจ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ณัฏฐธิดา ตะ๊สาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ณัฏฐธิดา เตละกุล พทัลุง พทัลุง นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณัฏฐนนท ์ทองสาลี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐน์รี วรรอารี มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฏฐนนัท ์เนียมส าเภา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐนิช รอดวินิจ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
ณัฏฐนิชา ณ นคร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ณัฏฐนิชา นิรันดร์ศีลคุณ นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ณัฏฐนิชา มุคุระ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สงขลานครินทร์
ณัฏฐป์ลนัด ์เตียวปิยกุล บรูณะร าลึก ตรัง ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณัฏฐพร วนัสา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เกษตรก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฏฐภทัร สงัขท์อง สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ณัฏฐยา เลิศเลอพงศ์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐยา สินไชย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ การจดัการและการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาบญัชี บรูพา
ณัฏฐร์ดา นิธิเจริญอริยะ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐริณีย ์ทุ่งฝน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
ณัฏฐรี์ยา จนัทร์แดง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ณัฏฐวรรณ แซ่ล่ิม ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
ณัฏฐา บรูณะพาณิชยกิ์จ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐา ปฐมวณิชกุล สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฏฐา เปรียบนาน สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์) เกษตรศาสตร์
ณัฏฐา สิทคชวนั หว้ยยอด ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ณัฏฐากุญช ์ล้ิมธรรมรส แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐ บ ารุงสตัย์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ณัฐกนก เกษมสนัต ์ณ อยธุยา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐกนก ยมะคุปต์ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐกนกกร ซวัเทง้ ศรียาภยั ชุมพร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐกมล ทุ่งเกา้ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ณัฐกมล นครพฒัน์ ระยองวิทยาคม ระยอง ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณัฐกมล ปัญญาตระกูล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐกมล วาณิชภทัรกุล แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
ณัฐกร ก่อวุฒิกุลรังษี พระแม่มารี พระโขนง กรุงเทพมหานคร การออกแบบสนเทศสามมิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐกร ดาราผ้ึง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (การทอ่งเท่ียว/การโรงแรม) วลยัลกัษณ์
ณัฐกร โนนคูเ่ขตโขง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐกรณ์ ลดัดากลม พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ณัฐกรานต ์ลายลกัษณ์ สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐกฤต ชยัสวสัด์ิ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ณัฐกฤตภคั เอกวตั เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
ณัฐกฤตภคั เอกวตั เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ รังสิต
ณัฐกฤตา กิริยะ กลัยาณวตัร ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ณัฐกฤตา ช่ืนเสมา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ณัฐกฤตา พวัโชคชยั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
ณัฐกฤตา สุทธิ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐกญัจน์ อุปรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณัฐกานต ์แกว้อ่อน จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐกานต ์คงเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐกานต ์พุม่ศร เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณัฐกานต ์สุขมุกาญจนะ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐกานต ์สุพฒันาภรณ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
ณัฐกานต ์แสงจนัทร์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 ฉะเชิงเทรา อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ณัฐกานต ์แสงอินทร์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
ณัฐกานต ์หนัไชยศรี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล ขอนแก่น
ณัฐกานต ์เหล่าวงษา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ณัฐกิต ทองปลอด มหาวชิราวุธ สงขลา เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐกิตต์ิ ไกรนรา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วลยัลกัษณ์
ณัฐกิตต์ิ ไกรนรา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
ณัฐกิตน์ ไตรฟ้ืน สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณัฐเกียรติ สมศกัด์ิ ปัว น่าน ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ณัฐชญา ปรีชาศิลป์ เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ณัฐชญา ปรียาภศัร์สกุล หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
ณัฐชนก สระศรีแสง นครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐชนน เกษกลา้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐชนน คีรีโชติ วชิรานุกูล สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐชนน เจริญดี สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐชนน นาคเอก ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ณัฐชนน วิวฒันานนท์ วชิราวุธวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลกัสูตร 5 ปี) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐชนนท ์นงคน์วล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน2) วลยัลกัษณ์
ณัฐชนิชา ปลอดกลาง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐชนิดา ปลอดกลาง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐชยา กาลญัญุตา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั - ศศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐชยา แกว้ค  าเครือ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ณัฐชยา จิระชยัประสิทธิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐชยา บลัลงัก์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐชยา บวัจนัอดั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐชยา บบุผากุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
ณัฐชยา ปานทอง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
ณัฐชยา พรมอินทร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐชยา รักพงศน์าถ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฎยศิลป์ วิชาเอกนาฎยศิลป์ตะวนัตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณัฐชา นอ้ยรุ่ง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐชา บตุรส ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
ณัฐชา ภกัดี ทา่ตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณัฐชา มิตรเจริญ วิสุทธรังษี ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐชา เลนุกูล ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ณัฐชา วงศอ์ริยะกวี ราชินี กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เคร่ืองมือเอกดนตรีสากล-ทนุประเภทท่ี1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณัฐชา อุทยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ณัฐชาวดี หอมสุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐญาดา ฉายประทีป เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
ณัฐฐากูร ตะนะสอน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ณัฐฐาณิชา ชมภูทอง มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐฐินนัท ์โกงเหลง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สงขลานครินทร์
ณัฐฐินนัท ์จูตะเสน ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (การทอ่งเท่ียว/การโรงแรม) วลยัลกัษณ์
ณัฐฐินนัท ์พิริยะภคั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐณิชา กลบั สวนศรีวิทยา ชุมพร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สงขลานครินทร์
ณัฐณิชา กลบั สวนศรีวิทยา ชุมพร เศรษฐศาสตร์ ทกัษิณ
ณัฐณิชา เกรียงไกรเวคิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา ขนัขวา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทมุธานี ปทมุธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ณัฐณิชา ขนุรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ณัฐณิชา จารง ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ณัฐณิชา แจ่มเพช็ร ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐณิชา ดีนวลพะเนา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐณิชา แดงผอ่งศรี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐณิชา ตรีอินทอง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา ตั้งธนาชยักุล สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐณิชา ทองขาว พทัลุง พทัลุง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ นเรศวร
ณัฐณิชา เธียรทิพยวิ์บลู อุดมดรุณี สุโขทยั เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา นนทะโคตร ชุมแพศึกษา ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ณัฐณิชา นพฤทธ์ิ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ณัฐณิชา เน้ือนวล วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
ณัฐณิชา บรรพวีรชน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมแสะอุปกรณ์การแพทย -์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐณิชา บญุเคล้ิม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา ปาลวฒัน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา ผาสุข สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐณิชา พลวิฑูรย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา เพ่ิมบญุ เทศบาล 5 สงขลา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐณิชา เฟ่ืองขจร มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ณัฐณิชา ราชเรืองศรี วรนารีเฉลิม สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐณิชา ลิลิตลกัษณา สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา เลิศวรดิลก พิริยาลยั แพร่ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา วชัระสวสัด์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ณัฐณิชา ศรีเมือง บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม วลยัลกัษณ์
ณัฐณิชา ศรีสุข สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
ณัฐณิชา สกลดิลก ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐณิชา สนัทดั นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐณิชา สุ่มมาตย์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา หลา้ขดั เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา พะเยา นิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั ศรีปทมุ
ณัฐณิชา หิติ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา หิรัญวงษ์ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ณัฐณิชา อินตานอน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพม่าศึกษา นเรศวร
ณัฐณิชา อินทร์พิทกัษ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐณิศา ศิริวฒันาเลิศ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐดนยั คงเกตุ พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ณัฐดนยั ธุวะค า สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ณัฐดนยั ม่วงอ่อน สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐดนยั ลอ้ทองค า หอวงั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐทินี เพช็รทอง หอวงั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์
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ณัฐธภทัร ผิวแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ณัฐธยาน์ จูศิริวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
ณัฐธยาน์ ตุรงค์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
ณัฐธยาน์ พนัพิพฒัน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ครุศาสตรบณัทิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา เคร่ืองมือเอกดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณัฐธยาน์ รักไร่ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ณัฐธยาน์ เลก็ประสาร ศึกษานารี กรุงเทพมหนคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิชา นาคนตัถ์ สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาพฒันาการเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐธิญาวดี ชยัประโคน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา ก่ิงแกว้ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา กิตติสิริสิทธ์ิ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ณัฐธิดา เกียรติจรุงพนัธ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐธิดา ข  าทพั ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา คะสีทอง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา ดิษฐสู์งเนิน บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐธิดา นรสาร ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร รังสีเทคนิคสาขาวิชารังสีเทคนิค รังสิต
ณัฐธิดา นาคข าพนัธ์ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา นาคข าพนัธ์ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
ณัฐธิดา เนตรอนนัต์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา บวัค  า สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา ปลีสนิท ศรียาภยั ชุมพร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา ปัญญาชยัรักษา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐธิดา แฝงฤทธ์ิ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐธิดา พาราวิวฒัน์ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา เพช็วงษา ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา มีบญุ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณัฐธิดา เลิศกระจ่างจินดา เลยพิทยาคม เลย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา สุทธิธรรม หนองก่ีพิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา สุวรรณรักษา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
ณัฐธิดา แสงวิจิตร อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ณัฐธิดา โหระพงค์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐธิดา อุบลสุวรรณ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ณัฐนนท ์ทองแพง วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐนรี แกว้สกุลเงิน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ณัฐนรี ทบัสุทธ์ิ มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
ณัฐนรี ไมทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐนรี ศรีใส กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณัฐนรี สงัขก์ลาง อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐนรี สุทธวงค์ เทศบาลวดัไทยชุมพล สุโขทยั บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ณัฐนนัท ์ถนอมพฒิุศกัด์ิ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐนนัท ์นาคาแกว้ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
ณัฐนนัท ์เวชพนัธ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐนนัท ์หอมทิพย์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ณัฐนนัท ์อินทรสาลี พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ณัฐนิช ภคัสิริธนศกัด์ิ นางรอง บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ณัฐนิชา พิมพิศาล สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐนิชา สม้แป้น เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ณัฐนิชา สืบสาย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
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ณัฐปคลัภช์ยั ทองมณี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐปพน นุขนุทด พิริยาลยั แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ณัฐปราย ์ถิระสิทธิพฒัน์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐปรียา จินดามณี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ณัฐพงศ ์คลงัทิพรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐพงศ ์บญุปู่ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ณัฐพงศ ์ประภาพรรณสิริ กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐพงศ ์ริยาพนัธ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ณัฐพงศ ์เลก็งาม กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐพนธ์ เด่นไชยรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี) เกษตรศาสตร์
ณัฐพนธ์ หอมขจร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สถิติธุรกิจประกนัภยั (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐพนธ์ อ าพรรณ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพร กีรติวิโรจน์กุล สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพร จริงจิตร วิเชียรมาตุ ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ณัฐพร เตชะสุนทโรวาท ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพร ทนัวงษา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐพร ธูปหอม มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร การจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐพร ภู่นิเทศ สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพร วรไวย์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
ณัฐพร หมัน่ดี สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณัฐพล แกว้ยม เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณัฐพล ขนัตี สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐพล ขาวเรือง วิเชียรมาตุ ตรัง โลจิสติกส์สาขาวิชาวิชาวิทยาการเดินเรือ บรูพา
ณัฐพล ถาปนา พิริยาลยั แพร่ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ณัฐพล เพชรสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐพล ยะนิล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ณัฐพล รอบคอบ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล วิชาเอกดนตรีคลาสสิก นเรศวร
ณัฐพล ศรีขนัซา้ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
ณัฐพล สมศรี นางรอง บรีุรัมย์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
ณัฐพล สาระพนัธ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
ณัฐพลธ์ เอียดจุย้ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ณัฐพชัร์ กนกศิลป์เมฆิน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพชัร ค  าสะใบ ฟากทา่วิทยา อุตรดิตถ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ณัฐพชัร์ เตียประสิทธ์ิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ณัฐพชัร์ ฤทธ์ิเนติธรรม ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพฒัน์ ป่ินรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐพฒัน์ อนงัคพนัธ์ มหาวชิราวุธ สงขลา สถาบนัการบินพลเรือนสาขาวิชาสถาบนัการบินพลเรือน สถาบนัการบินพลเรือน
ณัฐพนัธ์ ชยัยารังกิจรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐภคั อยูส่ม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ นเรศวร
ณัฐภทัร ขนุจนัทร์ พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
ณัฐภทัร ดว้งเขียว พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐภทัร ดียา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ณัฐภทัร นพคุณ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐภทัร พิพฒัน์วสุธากุล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ณัฐภทัร สายค ามี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปากร
ณัฐภทัร อวบสนัเทียะ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐภูมิ ชูกล่ิน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ณัฐมน ทิพยโ์พธ์ิ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
ณัฐยาพร ปัญญา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณัฐรักษ ์ค  าอินทร์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ณัฐรัณพิมพ ์เอนกลาภากิจ สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐรัตน์ ขวญัพรม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐริกา ขนัธ์ทอง กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
ณัฐริกา แถบทอง สิรินธร สุรินทร์ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐริกา โพธิกุล นารีวิทยา ราชบรีุ เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐริฎา ธนะสนัต์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ณัฐริณีย ์นากลาง วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณัฐรุจา เสียงเพราะ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ เกษตรศาสตร์
ณัฐวดี กรีโส มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐวดี เจริญรัตนพรชยั หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ณัฐวดี ทตัติยกุล วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
ณัฐวดี บบุผาถา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐวดี พนูเพียร สุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณัฐวดี รังใส ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ โบราณคดี สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ณัฐวดี เรืองมะเริง แก่งคอย สระบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ศิลปากร
ณัฐวดี วงศเ์กียรติขจร บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ณัฐวดี ศิลาคุปต์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ณัฐวรรณ แซ่โล่ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ณัฐวรรณ ภู่กาญจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณัฐวรรณ รัตนพิมพ์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
ณัฐวรรณ ลมุล มหาวชิราวุธ สงขลส วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ณัฐวรรธน์ บญุคง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
ณัฐวรรธน์ ประวรรณรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ณัฐวรา แกว้ถาวร บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐวรา ทองชมภู นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณัฐวรา บวัหอม สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ณัฐวรา บวัหอม สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์นานาชาติ วลยัลกัษณ์
ณัฐวรา พลายแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ณัฐวรา พวงรัตน์ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ครุศาสตร์สาขาวิชาสงัคมศึกษา ราชภฏัสวนสุนนัทา
ณัฐวริน ทองค า เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐวลลัช ์ชมภูพล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ รังสิต
ณัฐวฒัน์ กาศพรมราช มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ณัฐวฒัน์ คมข า ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณัฐวฒัน์ ป้ันเกิด วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ณัฐวฒัน์ พสักุล พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ณัฐวฒัน์ ภู่ประดิษฐ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณัฐวตัร แซ่เลา้ วิทยาลยัเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสรสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
ณัฐวตัร วาปี ล าปางกลัยาณี ล าปาง สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ณัฐวลัย ์ทบัทองหลาง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
ณัฐวินท ์ถิรวุฒิสกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
ณัฐวิภา ปัญญาวิภาส ขามแก่นนคร ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
ณัฐวุฒิ กระชนั พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ณัฐวุฒิ คีรีแสนสุข แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ณัฐวุฒิ ซุ่นเสง้ เหนือคลองประชาบ ารุง กระบ่ี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
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ณัฐวุฒิ ทวนทอง บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณัฐวุฒิ วงรอด สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี นเรศวร
ณัฐวุฒิ สะคา้น พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ณัฐวุฒิ สายะสิญจน์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม โครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรีุบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ณัฐวุธ นิลสาร สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด์) วลยัลกัษณ์
ณัฐศกัด์ิ อุตตะระนาค บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณัฐสรณ์ โดนาฮิว แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น พาณิชยนารีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
ณัฐสินี จรัสธนิตศกัด์ิ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ณัฐสุดา นิรันดร์วฒันะเดชา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ณัฐสุดา เพาะบญุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
ณัฐินี เกรียงไกรเพช็ร์ หนองฉางวิทยา อุทยัธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณัทภคั ลีประโคน บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
ณัทภทัร สุจิตร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณาจารีย ์ดวงบปุผา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิกษา เพช็รประสิทธ์ิ วดัควนวิเศษ ตรัง เกษตร สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
ณิชกมล ธรรมสจัการ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณิชกมล สุระทศ ธญับรีุ ปทมุธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณิชกานต ์แซ่โคว้ มหาวชิราวุธ สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณิชกานต ์แซ่โคว้ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ สงขลานครินทร์
ณิชกานต ์ทรงจะโปะ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) เกษตรศาสตร์
ณิชกานต ์ปรางยิม้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชกานต ์ปันเพาะ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ พะเยา
ณิชกานต ์ปาสาณี นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณิชกานต ์พกัตร์พรหม เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ณิชกานต ์พา่นเผือก กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
ณิชกานต ์พิศเพง็ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ณิชกานต ์เพชรรักษ์ สตรีพทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณิชกานต ์ศรีนวล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาการบญัชี มหาสารคาม
ณิชกานต ์เหมษัฐิติ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ณิชกุล จนัทร์แจ่มศิริกุล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ณิชชปณุ โชคนาคะวโร เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ณิชชยา กิจเจริญ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ครุศาสตรบณัทิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา เคร่ืองมือเอกดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชชรีย ์เลิศนิธิชวกรณ์ ราชินี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชชา ชีระคุปต์ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ แพร่ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชชา เศวตศิลป์ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ณิชนนัท ์กาศิเษฎาพนัธ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ณิชนนัท ์กาศิเษฎาพนัธ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชนนัทน์ จรจิต ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชนนัทน์ นามโคตร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ณิชพณัณ์ โรจน์ธีรนนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณิชมน คงทรัพย์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชมน ไพศาลสุจารีกุล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ณิชมน เรศสุข เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจหลกัสูตรนานาชาติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชยา ชิดชนกนารถ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ณิชา เกียรติเจริญศิริ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชา จนัทรวฒันาวณิช สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณิชา หงนิพนธ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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ณิชากร คงบ าเพญ็ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
ณิชากร จีนธาดา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ณิชากร ช่วยเน่ือง เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณิชากร ด ากล่ิน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ณิชากร โตะ๊เงิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรีุ ราชบรีุ สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชากร นุชสวาท นครสวรรค์ นครสวรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
ณิชากร สอนจิตต์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ณิชากร แสงสว่างวฒันะ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชากร เหลก็พิมาย สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาสมัคมศาสตร์ มหาสารคาม
ณิชากานต ์ปานกลาง ระยองวิทยาคม ระยอง เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชาธร โพธ์ิทอง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
ณิชานนัท ์ชาติศิริ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
ณิชาพร ค  าเมือง หอวงั กรุงเทพ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ณิชาพชัร์ เทือกสุบรรณ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชาภทัร ก่อแกว้ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
ณิชาภทัร ปานดี พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ณิชาภทัร ไพศาล นารีนุกูล อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
ณิชาภทัร ยศไทย ระยองวิทยาคม ระยอง มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชาภทัร รุ่งแจง้ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
ณิชาภทัร ศิลปปัญญา พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณิชาภทัร อ่วงอารีย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ณิชารัศม ์โรจน์อมรเจริญ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
ณิชารีย ์เนาวพงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ณิชารีย ์ศรรัตน์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
ณิชารีย ์สุวรรณไตรย์ มุกดาหาร มุกดาหาร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชาวรินทร์ ชูนุย้ นารีวิทยา ราชบรีุ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
ณิพาพร เพียงล้ิม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิยดา สว่าง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณิรยา คลงัศิริ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ณิรัชชา เอ้ือรัชชานนท์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณีรนุช แจ่มดว้ง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
เณาวา๊ษ มะแกว้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั ศิลปากร
ดนย ์ประธาน สุรวิทยาคาร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
ดนิตา กอ้งกิจกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ดรัลรัตน์ สิทธิดา สภาราชินี ตรัง อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ดรัลรัตน์ สิริกานตว์งศม์าศ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ดลพร แสงศรี ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ดลพรพรรณ ต้ิมลุย้ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
ดลยา เหล่ารัตนอุ่นจิต ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดลฤทยั สุจริยา บรูณะร าลึก ตรัง มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ดลลชา แซ่ล่ิม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
ดวงกมล ชนประชา วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ดวงกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร สมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ดวงณัฐ วิทยาภิมณัฑน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ดวงดาว วงษไ์ทย สตรีราชินูทิศ อุดรธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ดวงพร แซ่โงว้ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ดวงรัตน์ สิงห์หนองโดน วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
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ดวงสุดา จ  าปีหอม ไพโรจน์วิชชาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ดวงหทยั วฒันาพิทกัษว์งค์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วลยัลกัษณ์
ดาญาเรศ งามจริง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ดาเนียล ฟราย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ดามิสา สุนทร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ดารารัตน์ เพช็รช านาญ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
ดารารัตน์ โสภา สายปัญญารังสิต ปทมุธานี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ดาริน ดารมย์ สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
ดารินทร์ โทหนองตอ หนองฉางวิทยา อุทยัธานี สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ดาวเงิน วิเลิศบริบรูณ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
ดาหลนั ดารีโซะ บางกอกศึกษา กรุงเทพมหานคร เกษตร สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
ดิถีเพญ็ พลดว้ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ดิษญา จิตติเจษฎาภรณ์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ดิสธร แสงบา้นยาง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
เดชาธร ค  ้าโพธ์ิ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
 วิชาเอกการออกแบบเกม ศิลปากร
เดชาธร สุนทโรดม วดัราชบพิธ กรุงเทพมหนคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เดนิสา วงัคะฮาต ลาซาล กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
ตติชิลา สงัขท์อง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตติญา บษุบา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ตน้กลา้ ยนุุย้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ตรัย เหลืองอ่อน ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ การบริหารและจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตรัยคุณ ไร่สอ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาการจดัการ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ตรีนา เวียงแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ตรีนิษฐ ์ตั้งบญุนิธิวงศ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
ตรีรัตน์ พรมภา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ตรีสุคนธ์ วงัแกลว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ตวงธรรม ชูลกัษณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ตวิษา เทียนเงิน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ตวิษา มงคลประดิษฐ์ อ  ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิทยาศาสตร์สาขาวิชานิติวิทย์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
ต่อตระกูล เฉลิมพงษ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ต่อตระกูล วิริยะพาหะ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ตะวนั เจนชนะ เทพศิรินทร์ พแุค สระบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ตะวนั เดชานุกูล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ตะวนั ต่อมดวงแกว้ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ตะวนัฉาย เอ้ือเฟ้ือ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ตสันีม หะซั้น พฒันาวิทยา ยะลา ยะลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
ตสันีม หะซั้น พฒันาวิทยา ยะลา ยะลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ติณณ์ เดชทะสอน ปิยะมหาราชาลยั นครพนม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ติณณภพ อ่อนนุ่ม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ติณณา นุย้สุด สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ตีรพทุธ์ิ ปรีชาติวงศ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
ตุนท ์สิริวฒันธาดา มารียพิ์ทกัษส์ว่างแดนดิน สกลนคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ตุลธร วงศช์ยั จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตุลพีร์ เสรีรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ตุลยดา ตณัฑชน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ตุลยา ศรีสาร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ตุลยา สงัขท์อง นาทวีวิทยาคม สงขลา นิติศาสตร์ ทกัษิณ
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ตุละเขต ลองจ านงค์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาโภชนาการ เทคโนโลยสุีรนารี
เตชินท ์รูปดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
เตม็ศิริ นอ้ยอ่าง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
เติมฐาน์ ใจทองค า สระหลวงพิทยาคม พิจิตร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ถรรถากรณ์ เทพสุริวงค์ มหาวชิราวุธ สงขลา เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ถาวรีย ์ไกรลาศรัตนศิริ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ถิรเดช ฤทธ์ิเนตรดี วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ครุศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา ราชภฏันครปฐม
ถิรพร ปานทอง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ถิรสมชัญ ์พราหมณ์พร้ิง สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทยากร นกัเสียง สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทรงธรรม คงสมปราชญ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปทมุธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทรงพร ชมภูวิเศษ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทรงพล จิตตรั์ตน์ ประภสัสรรังสิต พทัลุง ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบภายใน วลยัลกัษณ์
ทรรศนีย ์แนวจ าปา คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ทรรศภูมิ คงนิธิเฉลิม โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ทรัพยท์วี จึงจริยานนท์ อรัญประเทศ สระแกว้ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทรัพยท์วี จึงจริยานนท์ อรัญประเทศ สระแกว้ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทวิช เสาร์จนัทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ทศพล โนนทิง กลัยาณวตัร ขอนแก่น ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน ขอนแก่น
ทศมาศ ตุม้เพช็ร์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทศวรรษ ฆอ้งวงศ์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทศวรรษ ฆอ้งวงศ์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทอกมล ไชยภูมิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) ศิลปากร
ทอทอง ทองปัน เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
ทอฝัน กูลสวสัด์ิ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
ทอฝัน ตินอาสา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ทอฟ้า หนูจีนเสง้ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ทอฟ้า หนูจีนเสง้ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เกษตรศาสตร์
ทกัศอร พวงร้อย ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทกัษก์นัต ์สุขเนตร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ทกัษพร จารุสิริรังษี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทกัษพร จิเนราวตั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
ทกัษพร ธนะตา สตรีศรีน่าน น่าน ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทกัษพร บญุยิง่ เลิงนกทา ยโสธร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
ทกัษพร สินส่งเสริม อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจ ศิลปากร
ทกัษพร เอ่ียมละออ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
ทกัษยา แสงสกุล สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ทกัษวดี ชลคงคา สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทกัษอร สุดเพชรโรจน์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ทกัษิณีย ์ทองเต่าอินทร์ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ทชัชน เจริญภูวดล พรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทชัชวรรณ เทพดารักษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
ทชัพร ปรีชา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ทญัพิสิษฐ ์กิตติศกัด์ินาวิน สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ทดัพิชา เต๋ียวงษสุ์วรรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทตัฐิตา ชุมขนุ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
ทนัทศัน์ แสนทน สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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ทศักร วชิระวีรพงศ์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทศัน์ธนชั นอ้มชอบ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เกษตรศาสตร์
ทศัน์พล ทรัพยห์รรษา เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทศัน์สุภา แสนโกศิก พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
ทศันาวดี สมนวล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ทศันีย ์บญุชยั กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สงขลานครินทร์
ทศันีย ์เสน่หา ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทสัตา ศรีแสง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ทฬัห์บดินทร์ ณะมณี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
ทาคุมิ ฮากิโนะ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ทาริกา ผดุงภกัตร์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
ทิฆมัพร จ านงคเ์พง็ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ทิฆมัพร จิตชยัภูมิ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ทิชากร ดวงมณี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทิตาธร ศิริวฒันพงศา ปากเกร็ด นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
ทินภทัร คงฤทธ์ิ สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทิเบตบดี บ ารุงแควน้ สิรินธร สุรินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ทิพกฤตา โศกก าปัง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา คหกรรมศาสตร์สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยรีาชมงคล
ทิพชญาดา องัคานุสรณ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ทิพปภา จนัทภูมิ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
ทิพยธิ์ดา ภาระพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ทิพยน์ภา สิงห์ทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษา ทกัษิณ
ทิพยมาส ยนิดี สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทิพยร์ดา นามโคตร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั ขอนแก่น
ทิพยรัตน์ หงษโ์ต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ทิพยาภรณ์ ศรีตา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทิพยาภรณ์ สมัพนัธรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทิพรดา ศรประดิษฐ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ทิพรดา เหล่าทองสาน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
ทิพรัตน์ กอประเสริฐสุด สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทิพรัตน์ กอประเสริฐสุด สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ อุตสาหกรรมอาหารสาขาวิชาเทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทิพวรรณ ภาษิต เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ทิพสินี กุลชนะพิริยะ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ทิพสุนนั สุขอนนัต์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี กายภาพบ าบดัและเวชศาสตร์นกักีฬา รังสิต
ทิภทัราฎา ขจรฤทธ์ิ สตรีศรีน่าน น่าน ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
ทิมาณัฐ ดีทองอ่อน สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี โบราณคดี สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ทิวตัถ ์ฟุ้งธรรมสาร ดรุโณทยั ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทิวาพร นามสุข สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทิวามาศ จิรกิจจินดา ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ทีปกร ผดัดี ล าปางกลัยาณี ล าปาง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ทีปกร ไพโรจน์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ นิเทศศาสตร์สาขาวิชาการผลิตเน้ือหาสร้างสรรคแ์ละประสบการณ์ดิจิทลั กรุงเทพ
ทีปกร เหลือขนัธ์ บา้นม่วงพิทยาคม สกลนคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
เทพทตั ปลาโพธ์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาสตัวศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เทพรัตน์ จนัทะวงษา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เทพศิริรัตน์ วงหาเทพ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
เทพาธิป ป้องแกว้ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
เทวินทร์ พว่งศิริ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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แทนไท โกมลศรี อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
แทนไท พงษฤ์ทธ์ิ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธณกร ศรีตุลานุกค์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สาขาวิชาการจดัการการคลงั(คณิต-ศิลป์) ขอนแก่น
ธณสร สตัยะมุข ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธณสรณ์ หมดัเหม สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธณัชกมล ผดุผอ่ง กุดชุมวิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ธณัฐชา เฉ่ียวงษท์อง วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ธณัฐพิม เทพวงษ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ธนกร จนัทร เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ธนกร ซึมกลาง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกร เดชอุดมไพศาล วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนกร ติยานนท์ มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ศิลปากร
ธนกร ตูป้ระกาย มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนกร นวลศรี แสงทองวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ธนกร นิติศกัด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ธนกร เน่ืองจ านงค์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
ธนกร บ ารุงกิตติกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธนกร ประสมกิจ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธนกร ปิยวชัรเมธา มารียพิ์ทกัษส์ว่างแดนดิน สกลนคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกร เมธีวงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกร วตัตธรรม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธนกร ศรีทอง จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ธนกร หรีดอุไร หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต แคนขา ลาซาล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนกฤต จนัทโณ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
ธนกฤต แจง้จนัทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต แจง้จนัทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กทม บริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต ตั้งสุวรรณศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต ถิโรภาส อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ธนกฤต ปลอดเถาว์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ธนกฤต มาตราเงิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ ศึกษาศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต แวและ เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ธนกฤต สุขสดเขียว ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต สุขะนนัท์ แสงทองวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนชาติ เจริญวิริยะภาพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนโชค ภคประสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ธนโชติ นนทกะตระกูล ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนโชติ นาคปนค า พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ธนโชติ พนัธุระ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธนโชติ ลกัษณ์วิเศษดี ดาราสมุทร ชลบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนดล กองทวี กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
ธนดล ชินะโชติ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ธนดล ช่ือเพราะ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
ธนดล เชฏฐกุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนดล ทรงสมบรูณ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาสเปน ขอนแก่น
ธนดล ทองมา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ นเรศวร
ธนดล ปัญญา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
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ธนดล พนมวฒันสิทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนดล พะโรศิลป์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนดล รอดประเสริฐ อุดมดรุณี สุโขทยั เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ธนดล วิเศษสิงห์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนดล เสริมศิริวิวฒัน์ ระยองวิทยาคม ระยอง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนเดช เกตุสวาสด์ิ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ จ่าอากาศ จ่าอากาศดอนเมือง
ธนเดช ฐิติชรัล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
ธนธร บญุธรรม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธนธร เพง็พนัธ์ุฉ ่า ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ธนธรณ์ จุลศิริพงษ์ ระยองวิทยาคม ระยอง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนธรณ์ ชูศรีโฉม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ธนธรณ์ เชยช่ืนกล่ิน สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนธชั เจริญชยับวั นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง นเรศวร
ธนธนั ศิริจรรยานนท์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ธนธิป จนัใส พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนนนัท ์โฉมวฒันา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ธนบดินทร์ ทองทิพย์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
ธนบดี จงศิริ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนบดี มายอด สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
ธนบริบรูณ์ ช่อเกตุ อภิพฒัน์สกุล ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร เกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
ธนพงศ ์คชายทุธ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ธนพงศ ์วงษไ์ทยผดุง ระยองวิทยาคม ระยอง โลจิสติกส์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี บรูพา
ธนพงศ ์สุริยะเจริญ สารวิทยา กรุงเทพ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ธนพงษ ์โคตรรักษา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ธนพงษ ์เจริญสุข เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนพจน์ แนวณรงค์ พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนพนธ์ จนัดี สภาราชินี ตรัง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนพนธ์ เติมกลา้ สิรินธร สุรินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
ธนพนธ์ ถุงแหวน สตรีศรีน่าน น่าน ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ธนพนธ์ ปิยะวรรณรัตน์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธนพนธ์ สุขเกษม เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนพนธ์ แสงประทีป พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
ธนพนธ์ หุ่นสุวรรณ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง ศิลปากร
ธนพร กองเพง็ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ ทศันมาตรศาสตร์สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์ รามค าแหง
ธนพร ขดัเงางาม ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนพร จนัมัน่คง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรีุ กาญจนบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการการบริการและการทอ่งเท่ียวนานาชาติ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ธนพร ใจตาวงศ์ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
ธนพร ชมสุวรรณ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนพร ไชยเดช ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
ธนพร แซ่อั้ง สตูลวิทยา สตูล เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนพร ทองทา สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
ธนพร เทียนมล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร เกษตรศาสตร์
ธนพร นวลหวาน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ธนพร นามกุล วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนพร นามบตุร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ธนพร เนาวภาส เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพร บญุแผน เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
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ธนพร ปาโน อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ธนพร พ่ึงพา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ธนพร มีธรรม เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ธนพร รวิภาสกร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ธนพร รอบคอบ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศิลปากร
ธนพร รุ่งสว่าง ชยันาทพิทยาคม ชยันาท ฟิสิกส์อุตสาหกรรมแสะอุปกรณ์การแพทย -์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนพร วงษเ์มฆ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ธนพร วรรณศรี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ธนพร วิริยมานุวงษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพร ศรีสุวรรณ์ พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ธนพร สามารถ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ขอนแก่น
ธนพร สุขประเสริฐ สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพร สุขสุศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ธนพร สุทธิศกัด์ิ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนพร หนูเน่ือง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
ธนพร เหล่ิง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ธนพร อินทสโร หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ธนพร เอมเอ้ียง พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนพล กิจโภคเจริญ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพล แกว้ค  าศรี บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
ธนพล เทียวพนิชกิจ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพล ปิติปณุณโชติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพล สมณะ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ธนพฒัน์ เดชชยาทรัพย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
(ศิลป์) ขอนแก่น
ธนพฒัน์ ถาวรเดช สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ธนภร รู้รอบ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ กฤษสนัน่ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ธนภรณ์ เกียรติรัศมี กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภรณ์ จูงกลาง สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภรณ์ ชีพสมทรง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ ตรงต่อกาล เทศบาล 5 สงขลา บญัชีสาขาวิชาบญัชี หอการคา้ไทย
ธนภรณ์ นาบี เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
ธนภรณ์ พรรณวิไล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ธนภรณ์ วงศพิ์พนัธ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ วรวฒันะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ วงัเยน็ ธญัรัตน์ ปทมุธานี อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ ศิลปากร
ธนภรณ์ ศิรินภารัตน์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา การบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภรณ์ สตัยจ์ริง ไม่ระบขุอ้มูล ไม่ระบขุอ้มูล เกษตร สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืชและสตัว์ เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ แสงจนัทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ธนภสร สุขโสดา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร การบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภทัร แซ่เจีย มหาวชิราวุธ สงขลา มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ธนภทัร ทองสาย นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนภทัร์ แทนทรัพย์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนภทัร ธรรมณี ศรียาภยั ชุมพร เทคโนโลยกีารจดัการผลิตพืช ว.ชุมพร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภทัร ธีรรัตตญัญู สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภทัร พงศพ์นัธ์ไพศาล แสงทองวิทยา สงขลา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธนภทัร ราชบตุร แสงทองวิทยา สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
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ธนภทัร วงษว์รเทวา กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนภทัร หลกัแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ธนภทัร เฮียงก่อ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
ธนภูมิ บญุช่วย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภูมิ แสงภกัดีจิต เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร พฒันาการเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภูมิ หิรัญรัตนพงศ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ธนวณิชย ์อภิกุลประภา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) เกษตรศาสตร์
ธนวรรณ ค าหอมร่ืน กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนวรรณ จิระแพทย์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนวรรณ เพช็รพินิจ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
ธนวรรณ มากมูล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ธนวรรณ สุขเก้ือ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนวรรณ สุขเก้ือ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนวรรณ เสรีรัชวชัระ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนวรรณ อินทรชิต พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนวรรธณ์ แดงมณี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
ธนวรรษ แกว้อินทร มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาลยัส่ือ ศิลปะ และเทคโนโลยี เชียงใหม่
ธนวฒัน์ จนัทร์แดง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ธนวฒัน์ จนัทร์นิล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนวฒัน์ ฉิมรักษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
ธนวฒัน์ ตุกพริก ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปากร
ธนวฒัน์ ธงสิบเอด็ พิริยาลยั แพร่ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาสตัวศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารสตัว์ นเรศวร
ธนวฒัน์ เพียงแกว้ วาปีปทมุ มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
ธนวฒัน์ มากสิน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ศิลปากร
ธนวฒัน์ สุขเกษม มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง นเรศวร
ธนวฒัน์ อินทพร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
ธนวิชญ ์ลกัษณะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนวินท ์สืบสมบติัชยัภูมิ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนศรณ์ ชูขนัธ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ธนศกัด์ิ เจริญผล สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
ธนะวรรธน์ อมรไพโรจน์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธนชัชา จวนกระจ่าง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนชัชา ดวงสุนทร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
ธนชัชา ทองเขียว อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   แนวการเรียนศิลป์ภาษา สงขลานครินทร์
ธนชัชา บญุมีมาก สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ การบริหารและจดัการสาขาวิชาการตลาด ราชภฏัสวนสุนนัทา
ธนชัชา พลูทรัพย์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนชัชา พลูทรัพย์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนชัชา เพชรไฝ ศรียาภยั ชุมพร บริหารธุรกิจ มหิดล
ธนชัชา เพลียหาญ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
ธนชัชา วิชยัค  าจร กลัยาณวตัร ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ธนชัญา แกว้สุนทร วดัหว้ยจรเขวิ้ทยาคม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนชัญา ปวีณด ารง วดัทรงธรรม สมุทรปราการ ดิจิทลัมีเดียและศิลปะภาพยนตร์สาขาวิชาภาพยนตร์ กรุงเทพ
ธนชัญา โพธ์ิพานิช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกหตัถศิลป์ (เซรามิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนชัญา สมบติั เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนชัพร จนัทร์แสวง วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนชัพร ประทมุวลัย์ ระโนดวิทยา สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนชัพร วรธงไชย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
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ธนชัพร สุพรรณโน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ธนญัชนก ศรีสมงาม สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนญัชนก สุขประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนญัภรณ์ ช่ืนนอก เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษศาสตร์สงัคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนญัภรณ์ เช้ือบอ่คา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ธนญัรัตน์ ใจงาม ตากพิทยาคม ตาก นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ธนฎัฐา ทา้ยเซ่ง สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิชาภาษาองักฤษ ทกัษิณ
ธนทั ฉิมสง่า วินิตศึกษา ลพบรีุ เกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนทั แทวิ้ริยะกุล โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนทั มทัวานนท์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
ธนทัทยา จงธรรมพฤติ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ธนยัภพ เทีย ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจ  วิทยาเขตหนองคาย  สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) ขอนแก่น
ธนสันนัท ์วรพงศาทิตย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
ธนากร เทียบน ้าอ่าง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนากร ศรีอินทร์ โพธ์ิคีรีราชศึกษา ปัตตานี อุตสหกรรมสาขาวิชาสาขาอุตสหกรรมการเกษตรและชีวภาพ ทกัษิณ
ธนากาญจน์ ฉ ่าแสง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนาคม กวีวุฒิศิลป์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนาทิป บญุรอด วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนานนัต ์แพร่หลาย ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนาพร ด างูเหลือม นวมินทราชูทิศ พายพั เชียงใหม่ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ธนาภรณ์ พกุสอย นารีวุฒิ ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ธนาภรณ์ ศรีรักษา สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ธนาภา สร้อยพวง พิชยัรัตนาคาร ระนอง ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
ธนาภา สุดจิตต์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนาภา สุดจิตต์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาสตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนารักษ ์วชัระ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ธนารีย ์รอดชูแสง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ธนาวดี นามเสริฐ บวัขาว กาฬสินธ์ุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธนิดา ตติวรรณรัตน์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนิตย ์ฐานียะพาณิชย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนิศร์ ศรีสุขวรกุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนิศรา สุนทรวรรณ ราชินี กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ธนิษฐา น่ิมกาญจนา ปัญญาวิทย์ ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธนิษฐา เผือกลาดพร้าว อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ธนิสรา เพชรานรากร เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธนิสรา ศรีใส ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธเนศร์ ชยัภูวภทัร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธภสนนัท ์เจริญโชคอ านวย อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธภารัท จิตสมัฤทธ์ิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมนั (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธมนวรรณ ขวาลา บา้นไผ่ ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
ธมนวรรณ เพง็คลา้ย หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ธมนวรรณ มาลีหอม พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ศึกษาศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา) เกษตรศาสตร์
ธมนวรรณ อินทวงศ์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธมลพรรณ สุขรักษา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธมลวรรณ คชเสน ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธมลวรรณ จนัทร์นวล อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ธมลวรรณ ชุมบญุ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
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ธมลวรรณ นนัทวิสิทธ์ิ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธมลวรรณ นาคสุข กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สงขลานครินทร์
ธมลวรรณ เพง็พะยม สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ธมลวรรณ รองแกว้ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาอุตสาหการ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ธมลวรรณ ศรีหาตา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
ธมลวรรณ เสมานุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ นเรศวร
ธรณ์ บริสุทธ์ิบวัทิพย์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปากร
ธรณ์ธนัย ์ธรรมวสิน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร Culinary Science and Foodservice Management (International Program) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธรธญัญา ทองอ่อน มาบตาพดุพนัพิทยาคาร ระยอง จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธรรณธร สารเนตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
ธรรพก์ชสรณ์ สมาน ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปากร
ธรรมกร แสนโสดา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธรรมรงค ์ทองโต พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ธรรมโรจน์ เจือจนัทร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
ธรรมสรณ์ หาญวิชยัวฒันา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธรรศเวธน์ ชชัชวางกูร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ธรัญญา ศรีเคน ชุมแพศึกษา ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
ธรัณธร วงศเ์ลิศพิชิต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ธราดล แกว้อินตา ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธราดล แซ่โคว้ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธราดล พานประทีป ปลูกปัญญา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธราดล อภิโมทย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธราธาร เพียรลุประสิทธ์ิ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธราพงษ ์เช้ือสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธราพงษ ์เช้ือสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธฤต เลาหศิรินาถ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ธฤตา ยงชยัหิรัญ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ธวชินี ไพรพฤกษ์ พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์สาขาวิชาปฐมวยั ราชภฏัภูเก็ต
ธวชัชยั ตัน๊ตระกูล ปัว น่าน นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ธวชัชยั ป้อมสุวรรณ บวัขาว กาฬสินธ์ุ สตัวศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาวิชาสตัวศาสตร์ แม่โจ้
ธวลัณรักษ ์กุลสุวรรณ์ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธวลัรัตน์ บญุมา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ธวลัรัตน์ ยอดอิสราเกษ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
ธวลัรัตน์ ศรีสมัประรส พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธชักร เปียคง พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธชักราณต ์ภู่มณี ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ธชัตะวนั ภู่ภิญโญ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสมรรถนะดา้นดิจิทลั ขอนแก่น
ธชัธรรม ์ตณัฑิกุล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธชัพรรณ จริยวิทยานนท์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธชัพล สีลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
ธชัพิสิษฐ ์ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคาม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธชัภร ดงกนัจ่า ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธชัมาภรณ์ ผาหยาด เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
ธชัวิทย ์นาผล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) เกษตรศาสตร์
ธชัวิทย ์นาผล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ธญักมล เตียวกุล พิริยาลยั แพร่ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญักร รบไพรินทร์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม แผนท่ี 1 ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ธญัจิรา ก่ิงวงศา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ธญัชนก กนัตะนา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ธญัชนก จนัทร์แดง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัชนก ฉายาวฒันา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัชนก ชูเดช บา้นม่วงพิทยาคม สกลนคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ธญัชนก ชูศรี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) วลยัลกัษณ์
ธญัชนก แซ่แต้ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ บรูพา
ธญัชนก บญุปาน ชลประทานวิทยา นนทบรีุ สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัชนก ประภาพรหม มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
ธญัชนก ปลัง่กลาง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) ขอนแก่น
ธญัชนก มูลหลา้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ธญัชนก เลิศรวมพร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ธญัชนก ศิริเมฆา ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธญัชนก หอมจนัทร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ธญัชนก เหล่าวิเศษกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัชนก แหล่งสนาม สารวิทยา กรุงเทพ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ธญัชนก อุดมค าใบ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทมุวนั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธญัชนิต ชีพอาภรณ์ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัชาติ เทียมแสน หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัชาติ อารยะศิริ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
ธญัญกร ดวงงาม บรูณะร าลึก ตรัง โบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
ธญัญชนก ทองมี เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน แม่ฟ้าหลวง
ธญัญณิช ภิญญสุ์ประภา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ธญัญดา ศกัด์ิแสงโสภา มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา สงัคมศาสตร์น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัญน์รี บญุปัญญาวงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธญัญมณฑน์ สมนันุย้ พทัลุง พทัลุง ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัญมาศ อว้นไตร ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
ธญัญรัตน์ พลหาญ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธญัญลกัษณ์ ฮะทะโชติ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
ธญัญว์รัตน์ เพชรมาตย์ ศรียาภยั ชุมพร เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่ น
ธญัญว์รา แสงงาม นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัญะรัตน์ โพธ์ิหวี มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัญานนัท ์แกว้เป้ีย อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธญัญาเรศ ทบัทิมศรี ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ธญัญาลกัษณ์ แกว้ภิรมย์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัญาลกัษณ์ ทองขาว บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
ธญัญาลกัษณ์ มีลาภ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี รัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ บรูพา
ธญัญาวีร์ คงปาน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ธญัณัฐ นวชาตสกุล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธญัณัทฐ ์อ่อนหวาน ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธญัณิชา เตชะสมสุขดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ธญัดา ไกรธนวตั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ธญัทิพ เด่นวงษ์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ธญัเทพ วงษธ์ญักรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม การบินพลเรือน สถาบนัการบินพลเรือน
ธญัธนา สถิติ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัธรัตน์ บญุธนะสิรีพร มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ธญันนัท ์เสียงจินดารัตน์ สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
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ธญันาฏ วรเร่ิมสกุล เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ขอนแก่น
ธญัพร ติยะวิสุทธ์ิศรี เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สหเวชศาสตร์สาขาวิชาโภชบ าบดัและการก าหนดอาหาร บรูพา
ธญัพร ทองเหลือ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัพร สอนกองแดง นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ธญัพิชชา ทาทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัพิชชา พิกุลทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัพิชชา มากแกว้ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
ธญัพิชชา สิทธิจนัทร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัพิมล แกว้สระแสน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบส่ือนวตักรรม นเรศวร
ธญัพิสิษฐ ์สม้เกตุ ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั วลยัลกัษณ์
ธญัพิสิษฐ ์สม้เกตุ ศรียาภยั ชุมพร เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชานวตักรรมเทคโลโลยสีารสนเทศ วลยัลกัษณ์
ธญัภา ศกัด์ิสงค์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ธญัภา ศกัด์ิสงค์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี การจดัการสาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ธญัมาศ โพธ์ิไทรงาม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธญัยธรณ์ เกษรศิริศิษฐ์ ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัยธรณ์ ทนัจิตร์ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัยพร พรเพียรภกัดี สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
ธญัยภทัร ราชอุดม มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ พะเยา
ธญัรดา เจียรวิริยะพนัธ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัรดา บรีุพนัธ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธญัรดา โพธ์ิเพชร เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ธญัรดี งามเกียรติทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธญัรดี งามเกียรติทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ธญัรดี ศิลปสมยั วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
ธญัลดา หาญณรงคก์ุล มธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส นเรศวร
ธญัลกัษณ์ เกตุนุช บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธญัลกัษณ์ ชมภูพาน ภาชี "สุนทรวิทยานุกุล" พระนครศรีอยธุยา เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ธญัลกัษณ์ มาคะมาโน สตรีพทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สงขลานครินทร์
ธญัลกัษณ์ รามมาก มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ธญัลกัษณ์ ศรีสุวรรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัวรรณ ธุระกิจ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ธญัวรรณ ฤาชา สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัวรัตน์ ใจซ่ือกุล กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ธญัวรัตน์ ณ วงค์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บญัชีและการจดัการสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
ธญัวรัตน์ เทียนมัน่ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ธญัวรัตน์ พรมทอง บญุวฒันา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
ธญัวรัตน์ ศรีสมเล้ียง เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธญัวรัตม ์กิตติชฎาพงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ธญัวรัตม ์ค  านึงเป็น พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธญัวรัตม ์แฉลม้นงนุช ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ธญัวรัตม ์วยัอุดมวุฒิ ยโสธรพิยาคม ยโสธร สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธญัวีร์ พกุสวสัด์ิ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัวุฒิ เลิศปัญญาวีรพล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ การถ่ายภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัสญา ดิสกรธนากูล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธญัสรณ์ สุทธนู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
ธณัยสุ์ตา สุวรรณนอ้ย เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ ครุศาสตร์สาขาวิชาสงัคมศึกษา ราชภฏัพิบลูสงคราม
ธนัยช์นก ตาลพดุซา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
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ธนัยช์นก นิพานรัมย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก เนตรภู่ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก พิมพก์ะภีร์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ธนัยช์นก มาละเงิน นครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก มีบญุ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร ขอนแก่น
ธนัยช์นก วาวรรณวิบลูย์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก สถิรทศัน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ธนัยชนก สุคนธพล สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนัยช์นก อ่อนรัศมี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนัยธรณ์ ทะวะลยั ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ธนัยธ์ารีย ์สุวรรณทรรภ สิรินธร สุรินทร์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนัยธี์รา การไมตรีจิตร์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ธนัยน์รีย ์เตียวธาดากุล สภาราชินี ตรัง พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธนัยบรูณ์ เพช็รภา บวัขาว กาฬสินธ์ุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ธนัยพร จนัทะรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ธนัยพร ชนบดีเฉลิมรุ่ง มาเรียลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยนารีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
ธนัยพร ดินไทย เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ธนัยพร ตั้งเอ่ียมสกุล ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ธนัยพร ทองหยู หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยพร พินิจ หนองก่ีพิทยาคม บรีุรัมย์ การบญัชีสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
ธนัยพร หอพฒันาวุฒิวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ธนัยมยั ไพยรัตน์ สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ธนัยมยั ไพสิฐสุวรรณ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยว์รัชญ ์เตียเพชร์ วดัหว้ยจรเขวิ้ทยาคม นครปฐม มนุษยศาสตร์สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต ราชภฏันครปฐม
ธนัยวรัชญ ์เพชรจิราวุฒิ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนัยวุฒิ เตม็ใจ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ธนัยะกานต ์ก้ิมแสง วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนัยา สุทธิยทุธ์ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธนัยาพร ดอนเคนจุย พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ธนัยาภรณ์ ทรัพยป์ระสงค์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ธนัยาภทัร์ อยูโ่ต จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เกษตรศาสตร์
ธนัยาวีร์ กูลศิริ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพ เกษตร สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืชและสตัว์ เกษตรศาสตร์
ธนัว ์นวานุช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ขอนแก่น
ธนัสมร ขนุทิพรักษ์ มหาวชิราวุธ สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
ธนัสมร ขนุทิพรักษ์ มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
ธาดา อมัพรประเสริฐ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธานนท ์มาประเสริฐ นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ธานทั ฐิติภทัรเดชา ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ธานีรัชต ์สุขรักษา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธารดา โพธ์ิขวานอ้ย หอวงั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ธารัช เตชวีรพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ธาริณี ศรีอรุณราช เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
ธาริดา แขนโคกกรวด สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธาริต สนิทนวน สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธิชา รอดประเสริฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิชากร เชยกล่ิน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธิญาดา ไชยรัตน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
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ธิดาพร โพธ์ิเป้ียศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั ขอนแก่น
ธิดารัก แซ่ล่ิม คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ นุมติั อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก) เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ วรรณวิกรม์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ อุทรักษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ธิติ เมฆศรีอรุณ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธิติ เมฆศรีอรุณ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธิติพงศ ์พลนิกร แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ธิติพทัธ์ ศรีประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ธิติภทัร พร้อมพร่ัง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั เลือกสมรรถนะดา้นภาษาจีน ขอนแก่น
ธิติภูมิ กาญจนกิติ วชิราวุธวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิติมา แยม้มี สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธิติมา สารทรัพย์ ทา่บอ่ หนองคาย เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ธิติมา แสนหาญ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
ธิติมา อินทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ธิติวฒัน์ รัตนทรายทอง มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริหาร เชียงใหม่
ธิติสรร อ่อนแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธิติสุดา โขเมษฐวฒัน์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธิปธาน รพีอาภากุล กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิราพร นอศรี เลยพิทยาคม เลย เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิรารัตน์ ทีวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีธชั คงชม สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรสาคร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีธชั ชูเชิด มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีธชั บญุช่วย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีธชั วิเศษสมวงศ์ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธีธชั อนนัตธ์ราทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศิลปากร
ธีรกานต ์ภิรมยน์ก สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธีรกานต ์มณีสาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ธีรกานต ์มีหาญเสมอ ภูเขียว ชยัภูมิ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ธีรดนย ์โตประสิทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธีรดนย ์บตุรศรีภูมิ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ธีรดนย ์เมง้ห้ินต๋ิว ศรียาภยั ชุมพร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีรดนย ์ว่องกลกิจศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ธีรดา นีขนุทด สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ธีรดา พลบรูณ์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีร์ธชั ภทัรวโรดม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
ธีรนาฎ จนัทร์เจริญ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
ธีรนาฏ บา้นเนิน สตรีศรีน่าน น่าน เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ธีรนาฏ บษุมงคล สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
ธีรนาถ พฒุซอ้น พระกุมารศึกษา มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ธีรนาถ ลาดมะโฮง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีรไนย ปุ่ นภกัดี พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ธีรพงศ ์ค  าทอง พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธีรพงศ ์จนัทร์เกตุ ศรียาภยั ชุมพร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ธีรพงศ ์ไดร้อดดี สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
ธีรพร บญุเกิด เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ธีรพล คุม้ไข่น ้า เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ธีรภพ นาคพุม่ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบรีุ ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั วลยัลกัษณ์
ธีรภทัร แกว้บญุมา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ธีรภทัร แกว้บญุมา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สถาบนัการบินพลเรือน สถาบนัการบินพลเรือน
ธีรภทัร แกว้วิชิต อสัสมัชญัคอนแวนต์ ลพบรีุ บริหารศาสตร์สาขาวิชาบญัชี อุบลราชธานี
ธีรภทัร ทรงธงไชย กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ธีรภทัร นามมูล นางรอง บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา) เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร พรหมมาศ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสรสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
ธีรภทัร์ แยม้โพธ์ิ จบ ม.6 แลว้ ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ธีรภทัร์ รักษากุล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร เรทนู เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ธีรภทัร ว่องไว เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
ธีรภทัร วาริชกิจกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
ธีรภทัร สุวรรณรุ่งเรือง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร อ.สุวรรณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา) เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร อ่วมเกิด นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ธีรภทัร อ่อนสะเดา พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
ธีรภทัร อารีรอบ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร อิบรอฮีม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรภทัร อิบรอฮีม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรภทัร อุฤทธ์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ธีร์รัชช ์ภทัรปวินทก์ุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรรัตน์ กนกบรรพต ดาราสมุทร ชลบรีุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ธีรลกัษณ์ รอดคลา้ย มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
ธีรวฒัน์ สุวตัร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการจดัการธุรกิจ (ศิลป์) ขอนแก่น
ธีรวสัส์ พลภกัดี สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ โบราณคดี สาขาวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปากร
ธีรวิช ทองนอ้ย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรศิษฏ ์กล่อมเกล้ียง คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
ธีรสุกานต ์องอาจบญุ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีระ อินแสง พนาศึกษา อุบลราชธานี รัฐศาสตร์สาขาวิชาการปกครอง อุบลราชธานี
ธีระเดช กณัหะ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ธีระเดช ปานคลา้ย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ธีระพงษ ์หม่า สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีระพงษ ์หม่า สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรากาญจน์ มงคลโรจนดิษฐ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ธีราดา พิมพบ์รรเจิด สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ธีราพร สุทธิพงษ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีราภรณ์ แจง้กลัน่ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธีรุตม ์ชูทอง สภาราชินี ตรัง วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์  แนวการเรียนศิลป์ค  านวณ สงขลานครินทร์
ธีวรา น ้าจนัทร์ ธรรมโชติศึกษาลยั สุพรรณบรีุ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เธียรพงษ ์วิจิตรจรรยา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
นคนนัทน์ ไชยะเวช มหาวชิราวุธ สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
นครินทร์ ชฏัพลชยั ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
นครินทร์ ดว้งนาง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นครินทร์ แนมใส แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
นคเรศ ศรีรักษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นงณภสั ธีระจรุงเกียรติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
นงนภสั ไกลถ่ิน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
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นงนภสั ใจปัญญา อุดมดรุณี สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
นงนภสั เทพมินทร์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
นงนภสั พลูเพ่ิม เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
นงนภสั สิกขะบรูณะ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นฐมล รัตนะ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
นทชล จรัสธนกิจ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นทนนัทน์ มุกดาสกุลภิบาล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
นนทกร ฐานวิเศษ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนทกร วีระแสงพงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ กายภาพบ าบดัและเวชศาสตร์การกีฬาสาขาวิชากายภาพบ าบดั รังสิต
นนทกร ศรีค  าหาญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
นนทกร อนนัตสุ์ทธิวรา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
นนทกานต ์ศรเจริญ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ รัฐประศานศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
นนทป์วิช แกว้โชติ พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
นนทพร เกตุอินทร์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
นนทพร เนียมสุ้น ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นนทพล เกตุการณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
นนทพทัธ์ เทศปัญ ศรัทธาสมุทร สมุทรสาคร วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนทพทัธ์ นิลพิทกัษก์ุล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนทวฒัน์ จูหอ้ง กลัยาณวตัร ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต (โครงการสร้างบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) ขอนแก่น
นนทวฒัน์ อุปภาค สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทมุธานี พฒันาการเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนทวิชญ ์บญุประคม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
นนทิยา พิมพา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
นนทิยา ศรีเกษม เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนธวฒัน์ ยิม้ประเสริฐ พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
นนนลทั ชยัดว้ง พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
นนลนีย ์บวรพนัธ์นิธิ ตะพานหิน พิจิตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
นนลนีย ์พชัรวงศนิ์ธิ วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
นพฉตัร มาลากุล สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
นพดล สุวรรณศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
นพนนัท ์ชุปวา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
นพนนัทน์ ป้ันบ ารุงสุข เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นพพลอย ตั้งวฒันากาญจน์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
นพภสัสร กล่ินรอด ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นพมล วงคกิ์ตติ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาสารคาม
นพมาศ เกียรติโพธ์ิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
นพมาศสิริ ศรีวรวุฒิชยั สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นพมาศสิริ ศรีวรวุฒิชยั สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นพรดา ศิริกุลณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
นพรัตน์ เกตุก าเหนิด นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นพรัตน์ รัตนธน อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
นพรุจ ทองโสภิต ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
นพรุจ ปฏิรูปวาที วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นพวรรณ ปาประโคน พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
นพวรรณ โพธิเกษม ศรียานุสรณ์ จนัทบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
นพวรรณ หวงัดี พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นพวิทย ์รัตณะวรรณ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
นพอนนต ์วีรวงศเ์ตโชกิจ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พาณิชยนารีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
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นพชัชา บญุสิงห์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
นภกมล แกว้หนูนะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นภกมล ทองฟัก วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
นภดล ปาระแม กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภมณี ละอองพนัธ์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นภสร ขาวแกว้ นครนายกวิทยาคม นครนายก เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นภสร ตั้งตน สตรีศรีน่าน น่าน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
นภสร ธนะไพบลูย์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นภสร บตุรพรม นางรอง บรีุรัมย์ การจดัการทรัพยากรมนุษยส์าขาวิชาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ ราชภฏันครราชสีมา
นภสร พิวขนุทด ระยองวิทยาคม ระยอง เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นภสร ม่วงทอง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภสร มีรุ่งเรือง พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
นภสร ร่มจนัทร์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
นภสร วรรณปลัง่ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
นภสร วรรณปลัง่ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
นภสร อินทวิเศษ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ ทกัษิณ
นภสินธ์ุ กาญจนพาที เทศบาลบา้นมหาชยั สมุทรสาคร โครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรีุ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นภหทยั สิทธิฤทธ์ิ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
นภทัร สรรเสริญ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
นภทัร สรรเสริญ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
นภสั ลีมางกูร สิรินธร สุรินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
นภสั โสภณพฒันะโภคา ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสักร จนัทภูมิ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสักร ช่างดว้ง ตะพานหิน พิจิตร สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
นภสักร สดช่ืน พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
นภสันนัท ์สุวรรณภกัดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
นภสัภรณ์ บญุรักษ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
นภสัรพี เซ่ียงฉิน วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัวรรณ ค าม่วง สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภสัวรรณ ใจมา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บรูพา
นภสัวรรณ ชนากานตก์ุล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นภสัวรรณ ชูเกล้ียง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
นภสัวรรณ รอดเชียง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัวรรณ สายทอง เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
นภสัสร จนัทร์ยุย้ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
นภสัสร แซ่ล้ิม สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมิเดียและอนิเมชัน่ ราชภฏัมหาสารคาม
นภสัสร นวลส าเนียง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ รังสีเทคนิคสาขาวิชารังสีเทคนิค รังสิต
นภสัสร บวัขาว บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภสัสร บวัขาว บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ บริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภสัสร บญุปิยทศัน์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัสร ปรีดานนัทการ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
นภสัสร พงศศิ์ริเลิศ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร นิเทศศิลป์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภสัสร ยอดนิล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัสร เรืองบญุคุม้สุข พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
นภสัสร วรรณข า เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
นภสัสร ศรีแกว้คง พทัลุง พทัลุง อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
นภสัสร สมรอด จิตพิมล เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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นภสัสร สงัขทิ์น ตราษตระการคุณ ตราด เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นภสัสร สิงห์ทอง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ภาษาไทย ราชภฏัจนัทรเกษม
นภสัสร หลงัสนั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภสัสร อินถาเครือ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
นภสัสร โฮมไชยะวงศ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัสรณ์ ประเสริฐปาริฉตัร พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภาภรณ์ หลวงพรม สตรีศรีน่าน น่าน สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภาวดี กนัยาประสิทธ์ิ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
นภาวรรณ เหล่ือมใส เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
นภาวรินทร์ ถินค าเชิด สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
นภิสา จุย้พิทกัษ์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นมิดา วรวิทยพิ์นิต สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) เกษตรศาสตร์
นรพล ดีประยรู เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร เกษตรศาสตร์
นรภทัร ศรีพุม่บาง สายปัญญารังสิต ปทมุธานี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นรภทัร เสาเกลียว สุรวิทยาคาร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสมรรถนะดา้นดิจิทลั ขอนแก่น
นรมน โล่ห์ทอง สตรีอ่างทอง อ่างทอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นรวรา หอมราตรี เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นรวิชญ ์บญุเกิด เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นรวิชญ ์รังสยั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
นรวิชญ ์วงศม์ุกดา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
นรเศรษฐ ์กาญจนนุกูล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
นรเศรษฐ ์แกว้ธนเศรษฐ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
นรเศรษฐ ์สุทธิประภา พยคัฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
นรัชพร ศรีหิรัญรัศมี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
นรากร เมฆาวรรณ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
นราทร ประดิษฐอ์นุสรณ์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นราทร เลก็ศิริวิไล สตรีศรีน่าน น่าน อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
นรานนัทน์ ว่องประจนัทร์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
นราวลัย ์ปวงสุข เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นราวิชญ ์ศรีศิริ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ การจดัการและการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ แม่ฟ้าหลวง
นรินทิพย ์จ่างแสง สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
นรินธร วงษจ์รูญ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นริศ กิจมะโน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นริศรา กายพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
นริศรา ค  าชา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นริศรา ไชยน ้าออ้ม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
นริศรา ป้องขนัธ์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
นริศรา มีมาก ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
นริศรา สตัยวิ์นิจ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นริศรา สุวรรณ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นริศรา สุวรรณศรี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
นริศา เหลม็หมาด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
นริสรา นานอน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
นรีกานต ์เพียรความสุข สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
นรีกุล โฆษะโก หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
นรีรัตน์ เพ่ิมพลูทวีทรัพย์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นฤชา สุวรรณ์ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
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นฤตยา เมืองใจแกว้ มธัยมวิทยา ล าปาง รัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ แม่โจ้
นฤเบศร์ ภทัรสญัญา โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นฤพร ดวงเนตร วดัพทุธบชูา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นฤพร บินสนัเทียะ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นฤภร เลิศเบญจมงคล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาการสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ บรูพา
นฤมล ซุ่นอินทร์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
นฤมล น่วมนา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ การจดัการสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม แม่ฟ้าหลวง
นฤมล นาโพนงาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอด็ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
นฤมล พ่ึงวงษ์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
นฤมล มีแกว้ สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และการจดัการการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาการจดัการธุรกิจสายการบิน กรุงเทพ
นฤมล ฤทธ์ิภกัดี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
นฤมล สุริโย โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ บญัชีและการจดัการสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
นฤสรณ์ อมัโร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
นล สุชาติวฒันชยั สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นลธวชั สงัขทิ์พย์ พทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นลินญา เพียรชนะ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
นลินญา เพียรชนะ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาสารคาม
นลินภสัร์ ภูวสินชยันนท์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
นลินรัตน์ วารีวะนิช สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นลินรัตน์ อินตะ๊เสน หอวงั กรุงเทพมหานคร มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นลินี ขนุสวสัด์ิ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นลินี จิตตวรพงศ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นลินี ทองเสริม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
นลินี บตุรพรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นวชนก เกรียงธนากิจ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
นวนนัท ์คลานุวฒัน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
นวพร ขอจงดี ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
นวพร เนตรสาคร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นวพร บ ารุงรักษ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาพฒันาการเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นวพร เวชกามา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
นวพรรณ โกกิม ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นวพรรษ เกรียงโกมล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นวพรรษ พลูเพ่ิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
นวพล ขมพานิช เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นวพล จนัทร์ใส อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
นวพล เช้ือขนุทด ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
นวพล นาคนิยม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ การบริหารและจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นวพล ฟคู  า นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
นวพล ลอยบณัดิษฐ นครสวรรค์ นครสวรรค์ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
นวภทัร์ ปัณยาชีวะ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นวภทัร สุวรรณป่ินแกว้ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
นวรัตน์ ขนุเจียม ประภสัสรรังสิต พทัลุง ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
นวรัตน์ คงเครือพนัธ์ุ สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นวรัตน์ แซ่ตัน่ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด์) วลยัลกัษณ์
นวรัตน์ นิลเพชร ขนุหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
นวศรป์ เยน็ค  า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา โรงเรียนการทอ่งเท่ียวและการบริการสาขาวิชาธุรกิจการบิน ราชภฏัสวนดุสิต
นวตัมน อยูสุ่ภาพ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
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นวิยา มณีวฒันา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นวียา ชุมแคลว้ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง ศึกษาศาสตร์บณัฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ทกัษิณ
นวียา สุขช่ืน ชยันาทพิทยาคม ชยันาท อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
นะโม อินทรพฒัน์ แสงทองวิทยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
นจัญวา ยหีมะ แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
นจันนัท ์นนทะสี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นชัชนก ร่ืนมิตร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นชัชา ประจกัษวิ์กรานต์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นซัมี ฮาเลง็ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
นฐัฌาภรณ์ บญุธรรม ปทมุราชวงศา อ านาจเจริญ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
นฐันรี ทองเตม็ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
นฐัพงษ ์เติมสินพุม่อ่อน สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นฐัพล ศรีคนัธมาส สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
นฐัยา วงษค์  าภู ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น พะเยา
นฐัริกา กาญจนสมบรูณ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
นฐัวฒั รอดสมบญุ ปทมุวิไล ปทมุธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นฐัสุดา กล่ินษร หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
นทัธกานต ์บญุเกิด ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
นทัธพงศ ์กลัน่สุวรรณ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นทัธพงศ ์พลูประโยชน์ อุดมดรุณี สุโขทยั นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
นทัธมน ขนุปักษี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
นทัธมน ชนะสิทธ์ิ ตะโหมด พทัลุง พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นทัธมน ตนัยะกุล โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นทัธมน ระจิตวิทย์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม การจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นทัธมน ระวา้ นครขอนแก่น ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน แผนท่ี 1 ขอนแก่น
นทัธมน โอฐยิม้พราย หอวงั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัฑิยา ตนัเจริญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นนัทกา ทานาม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
นนัทกานต ์บรีุหลง เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
นนัทกานต ์ยิม้เสง่ียม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัทชพร บญุยอด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
นนัทชพร มะณี บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นนัทช์พร สอนนอง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นนัทชยั ไชยอิน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
นนัทณัฏฐ ์ทพัศาสตร์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
นนัทน์พิน สารกิจ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
นนัทน์ภสั ขตัตินานนท์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั คงนนัทะ นางรอง บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
นนัทน์ภสั จริยา วรนารีเฉลิม สงขลา บริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงิน หอการคา้ไทย
นนัทน์ภสั เซ่ียงฉิน วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เกษตรก าแพงแสน สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั ทองปยุ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั พวัพงษป์ระพนัธ์ นางรอง บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
นนัทน์ภสั เพช็รไม้ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ รังสีเทคนิคสาขาวิชารังสีเทคนิค รังสิต
นนัทน์ภสั ยิม้วนั มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
นนัทน์ภสั ริยาพนัธ์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สงขลานครินทร์
นนัทน์ภสั ริยาพนัธ์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
นนัทน์ภสั เรืองชวลีย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

นนัทน์ภสั วงษผ์ง เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั ศิลารวม กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
นนัทน์ภสั สุขชยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทมุธานี ปทมุธานี อาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรมสาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ รังสิต
นนัทน์ภสั สุขเพีย สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
นนัทน์ภสั แสงเพชร เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
นนัทน์ลิน สจัจาพิทกัษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบรีุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
นนัทน์ลิน สุวรรณเพชร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
นนัทนชั คีรีเดช สตรีพทัลุง พทัลุง บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
นนัทนชั พรหมพลู หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทนา ค  าหว่าน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
นนัทพงค ์กล่ินอ าภา ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา นเรศวร
นนัทพนัธ์ จินดาเจษฎาสิริ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
นนัทภพ สุสุทธิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นนัทภคั สิงห์กลม เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) เกษตรศาสตร์
นนัทภคั สิงห์กลม เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
นนัทยาณี เธอจนัทึก วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทลกัษณ์ เตชประภาสรัตน์ พระแม่มารี พระโขนง กรุงเทพ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
นนัทวฒัน์ ขวามาตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
นนัทวฒัน์ คุณะวฒันกุล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
นนัทชัพร ค  าเขียว ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์
นนัทชัพร จนัทร์เผือก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
นนัทชัพร จนัทร์เพง็ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทชัพร เถาอั้น สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
นนัทชัพร สุวรรณรัตน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
นนัทิกา ทองกา้นบวั เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
นนัทิกานต ์ปริุเกษม ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทิชา ล ามะนา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกธุรกิจสากล (นานาชาติ) ขอนแก่น
นนัทิญา หลิมไทยงาม สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
นนัทินี ตัน๋ฟู ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัทิยา ตั้งเลิศอรุณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
นนัทิยา ประเศรษฐสุต เลยพิทยาคม เลย มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัน์นนิน เรืองยงัมี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นศัรีน มีสุวรรณ์ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นศัรียา แวหามะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
นสัตีวีน มามะ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน สงขลานครินทร์
นสัรินทร์ หรีมหนก สตรีพทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
นสัรีน อบัดลหละ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
นางฟ้า ตินสาว จะโหนงพิทยาคม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
นาซีร สุทธิกาญจน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
นาญา มจัฉาเวช หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
นาฏศิลป์ ช่ืนเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
นาดา ไดเ้จริญสุข อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นาเดีย สายสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นาเดีย เอ่ียมอิทธิพล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
นาตยา บวัแยม้ บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นาตยา หอมอ่อน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นาตาชา จ  าปาทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

นาตาชา มีแทน เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
นาตาชา วงษวิ์จิตร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นาทนริศ นนทภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นาทา แกว้วิเศษ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
น่านฟ้า พ่ึงเพช็ร ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์) เกษตรศาสตร์
นาบญุ เสน้ขาว จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นารากร ขมัภรัตน์ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นาราภทัร พทุธเจริญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
นารีรัตน์ เพ่ิมวฒันา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
น าชยั พระโคตร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
น ้าเช่ียว ปราบภยั อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
น ้าฟ้า พลูสุขกล ่า สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
น ้าหวาน ศิริวงษข์นัธ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
นิคส์ โกวิทวนาวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สงขลานครินทร์
นิโคลสั นาวาโร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
นิจวิภา สมอแขง็ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิจศยนนัท ์กฤษณเกษตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
นิชญารัตน์ ศรีสุข สภาราชินี ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
นิชดา อธิโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
นิชนนัท ์โชติกวี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
นิชนนัท ์รวมครบรีุ บญุวฒันา นครราชสีมา เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
นิชานนัท ์กิจจะวฒันะ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี สงัคมศาสตร์น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิชานนัท ์จรัสนพรัตน์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารการตลาดดิจิตอลสาขาวิชาการตลาดดิจิตอล กรุงเทพ
นิชานนัท ์เหลืองวิโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
นิชาภทัร อชัพรหม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก) เกษตรศาสตร์
นิชาภทัร อินทนา ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นิชาภา เจริญสอน วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
นิชาภา เดชสุวรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นิชาภา ศรีสุขกุลภคั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
นิชาภา อินทร์พรหม เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิซาราห์ หะยนิีมะ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
นิซูแฮรีย ์หะยลีอดิง สายบรีุ "แจง้ประชาคาร" ปัตตานี มนุษยศาสตร์และการจดัการการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาการจดัธุรกิจการบิน กรุงเทพ
นิตยา ไพกิ่จ สตรีอ่างทอง อ่างทอง สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิตรา สุวรรณา สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ พะเยา
นิติธร ทิสมบรูณ์ พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นิติพร นครดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
นิติพฒัน์ นิลชยาโกวิทย์ ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพ นิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั ศรีปทมุ
นิติวรรณ วรรณทวี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
นิธาน วิเชียรนพคุณ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
นิธิโชติ เทศรอด ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
นิธินาถ ยงหนู พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
นิธิภทัร พฒุพนัธ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (นานาชาติ) ขอนแก่น
นิธิวชัร เสนวงษ์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง (เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
นิธิวฒัน์ สว่างหลา้ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นิธิวิทย ์ขอนวงค์ พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
นิธิศ งามโภชนมงคล กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์-มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
นิธิศ งามโภชนมงคล กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

นิธิศ เพญ็ทะเล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิธิศ มนตะเสวี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
นินนาท ชุมแสง สวนศรีวิทยา ชุมพร นิติศาสตร์ ทกัษิณ
นิปัจการ บวัแพง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิพิฐพนธ์ ค  าสี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
นิพิฐพนธ์ มิตรเปรียญ บรูณะร าลึก ตรัง อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
นิภามาศ สุไชยชิต บวัขาว กาฬสินธ์ุ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิมิตร แจ่มดาว อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ออกแบบผลิตภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นิยดา อายวุฒันะ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิรชา พรมศรี ชลประทานวิทยา นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิรัชชา ชะอุ่ม วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ นเรศวร
นิรัชพร หลา้ยม กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ขอนแก่น
นิรุต สุดพลู พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิลลรัตน์ กิจจา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาสตัวศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารสตัว ์ นเรศวร
นิลุบล เงินแท้ เทิงวิทยาคม เชียงราย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
นิศาชล ไชยนอก หนองก่ีพิทยาคม บรีุรัมย์ การจดัการสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
นิศาชล ม่ิงอรุณ ภูเขียว ชยัภูมิ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
นิศาชล วรทศัน์พาณิชย์ อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร การบริหารและจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิศานาถ ธรรมประชา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
นิศารัตน์ ศรีบริุนทร์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิศารัตน์ แสนโคตร ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
นิษฐกานต ์อคัรโอฬารรัตน์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
(ศิลป์) ขอนแก่น
นิสรา ใจดี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิสรีน เสมสนั หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
นิอสัวาน่า บวุา พฒันาวิทยา สงขลา สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ สงขลานครินทร์
นีรชา โรจนกฤตยากรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นุจจรินทร์ หิตปราณีต เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
นุจรีย ์เรียบร้อย สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
นุชจรินทร์ เดือดขนุทด พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
นุชจรินทร์ มอญสวสัด์ิ วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นุชนภา เฮงวฒันา สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
นุชรา ไชยวิเศษ บา้นไผ่ ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
นุชรีนาฎ บิลสนั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
นุชวรา กมลคุรุภาวฒัน์ ธญับรีุ ปทมุธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นุชสรา ถุงวิชา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นูร์ฟาตีฮะห์ กาญจนกรกุล สุไหงโกลก นราธิวาส นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
นูรลีล ตาเอน็ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา สงขลานครินทร์
นูรอาซีกีน มิงเตะ สายบรีุ "แจง้ประชาคาร" ปัตตานี วิทยาการการจดัการสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ราชภฏัสวนดุสิต
นูรฮาซีฟัน บะอู นราธิวาส นราธิวาส แพทยศาสตร์สาขาวิชาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ พะเยา
นูรา สะมะแอ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
นูรีดา ดอเลาะ มหาวิทยาลยั สงขลา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยกุตศิ์ลป์ สงขลานครินทร์
นูรีนา หมดัเจริญ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
เนตรชนก นุ่มโต ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เนตรชนก วงศห์าริมาตย์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เนตรธิดา คเชนกูล นางรอง บรีุรัมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เนตรนภสัม ์นุชสาย นางรอง บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
เนตรนภา นิลละออ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
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เนตรนภา แฝงเพช็ร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
เนตรนภา เพชรสงคราม เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
เนตรนรี เรืองไทย สิรินธร สุรินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
เนติชยั มาชู สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เนติธร เกตุสา ศรียาภยั ชุมพร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
เนติธร แกว้ศรีหาบตุร สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาสเปน ขอนแก่น
เนติธร ชินภาส พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เนติพงษ ์สุท าแปง ปัว น่าน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
เนติวรรณ สาทา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาชุมชน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โนอาห์ บินสะมะแอ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
บงกช กลดัใบไม้ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บงกช จนัทะแสน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล ขอนแก่น
บงกชกร ปิตะพรหม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
บงกชนภสร วดัเขา้หลาม บวัขาว กาฬสินธ์ุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
บงกชพร วรรณพิมพ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
บงกชสรวง นิธิกวีสกุล เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
บดินทร์ ภูมิสถาน ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(วิชาเอกวรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
บรรณวิชญ ์พรหมมนตรี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
บรรพตรี พนิชการ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
บรรลุ ลูกสยาม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
บราลี นิลโมทย์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
บริมาส วชิรมน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บวรรัตน์ สร้างวดั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
บวรวิชญ ์ศรีวงศพ์กุ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ การถ่ายภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บวรสิทธ์ิ ล้ิมรสสุคนธ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ กรุงเทพ
บญัชา เนตรสุวรรณ์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บณัฑารีย ์ราชาวงษ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
บณัฑิญา เถียรถาวร ราชินี กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บณัฑิต ศรีสวสัด์ิ สตรีศรีน่าน น่าน ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
บณัฑิตา กมลเขต เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา แกว้กระจ่าง สตรีอ่างทอง อ่างทอง เกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา ตระกูลเศรษฐสิริ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา ทองชู พทัลุง พทัลุง เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา ทองมา บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา ทองมูล กลัยาณวตัร ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง แผนท่ี 1 ขอนแก่น
บณัฑิตา บญุแกว้ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
บณัฑิตา บญุจนัทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สงขลานครินทร์
บณัฑิตา บญุยะเดช มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาลยัศิลปะส่ือและเทคโนโลย ีสาขาวิชาบรูณาการอุตสาหกรรมดิจิตลั เชียงใหม่
บณัฑิตา ป่ินทองพนัธ์ุ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา พานิชเจริญ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บณัฑิตา พ่ึงประภา สตรีศรีน่าน น่าน ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
บณัฑิตา พทุธิพงษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บณัฑิตา มุสิกบญุเลิศ ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
บณัฑิตา รามศิริ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา วินทะชยั พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สงขลานครินทร์
บณัฑิตา สินเจริญ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บณัฑิตา เหล่าเมือง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตกาญจนบรีุ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร มหิดล
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บณัฑิตา อินราช สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
บณัฑิตา โฮมวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยม(มอดินแดง) ขอนแก่น ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บดัรียา สุทธิการ อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ สงขลานครินทร์
บวัชมพ ูโกมลวานิช สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
บวัชมพ ูพุม่กลบั อุดมดรุณี สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
บาจรีย ์วิถีชยั สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บารมี ปานสูง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
บารมี พิบลูย์ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
บารมี พลูสมบติั พทัลุง พทัลุง อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ศิลปากร
บารมี พลูสมบติั พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว สงขลานครินทร์
บารมี แสนมหาชยัภา ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บชุาดา พทุธคุณ ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
บญุญปัญญ ์ชลารัตน์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
บญุญรัตน์ ยนืยงค์ ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
บญุญลกัษณ์ บญุกณัฑ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมสาขาวิชาสถาปัตหลกั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
บญุญาดา เรือนไทย นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งล่ิน) เกษตรศาสตร์
บญุญาภา นาคนอ้ย ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต นเรศวร
บญุญารัตน์ สนัน่เมือง กลัยาณวตัร ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
บญุญิสา หลวงใหญ่ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บญุฑิตา รุ่งสว่าง ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
บญุณิศา เขม็งาม พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
บญุทิดา ชยัมีแรง พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ นิเทศศิลป์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บญุธิชา มณีรัตน์ ศรียาภยั ชุมพร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
บญุพิทกัษ ์พิสยัสวสัด์ิ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
บญุยดา บญุทอง มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
บญุยวีร์ สุขแจ่ม กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
บญุยาพร ค  าแพง โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
บญุรักษา รอดมัน่คง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
บญุสิตา จนัทภูมิ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
บญุสิตา บญุทรัพย์ สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
บญุสิตา วรเมธลาภิณ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
บญุสิตา อ่ิมสูงเนิน บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บญุสิริ ทวีทรัพย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บฒุฐไชย ์อารมณ์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บณุฑริกา ศรีสุข กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
บณุฑิกา สิริวิชยั ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บณุยนุช กุลชนะพฒิุ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บณุยนุช ยอดสง่า หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทลั วลยัลกัษณ์
บณุยวีร์ หลาวทอง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บณุยะวีร์ อธิโชตสกุล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บณุยานุช ดวงจินดา บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบรีุ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บณุยาพร กลัยาณมิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
บณุยาพร เกตุสุมา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เกษตรศาสตร์
บณุยาพร จกัษุด า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
บณุรดา วรโสพรรณ ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตร์ ทกัษิณ
บรัุสกร ไทท้อง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
บรัุสกร บญุมา บรูณะร าลึก ตรัง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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บรัุสกร ศิริเรืองวฒันา เด็กสากลนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
บลุพร ฉตัรศรี ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
บษุกร ดีพรม ปิยะมหาราชาลยั นครพนม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) เกษตรศาสตร์
บษุกร บวังาม ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บษุกร บตุรศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ครุศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
บษุญามาศ มากสุข มธัยมสิริวณัวรี 2 สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
บษุบง เทียมวงค์ เลิงนกทา ยโสธร การจดัการและการบญัชีสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
บษุบงก ์ศรีบญุนาค สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน(คณิต-ศิลป์) ขอนแก่น
บษุยรังสี สาระรัมย์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
บษุยวรรณ ชูปาน สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
บษุยา สุขศรี สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
บษุรา วงคจ์นัทร์ตา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
บษุรากร มีหวงั พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาลยัการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พะเยา
บสุดี ภูมี มารียพิ์ทกัษส์ว่างแดนดิน สกลนคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
บหุลนั พฤษกรรม สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
บรูณิมา สุขส าราญ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั บรูพา
บรูพาษาฒ แรมนิล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
เบญจปิ์ยะศิริ สิริปัญญาธิรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
เบญ็จพร บญุยงั ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
เบญจมาภรณ์ คนไว มุกดาหาร มุกดาหาร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เบญจมาภรณ์ บญุสิทธ์ิ วรนารีเฉลิม สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สงขลานครินทร์
เบญจมาภรณ์ มณีรัตน์ อสัสมัชญัระยอง ระยอง บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เบญจมาศ เขม็เพช็ร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
เบญจมีน คงมี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
เบญจรัตน์ ริยะทา ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
เบญจรัตน์ อุนะรัตน์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
เบญจล์กัษณ์ มุขแจง้ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เบญจวรรณ แจดนวน นางรอง บรีุรัมย์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เบญจวรรณ ตั้งมัน่ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ เกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
เบญจวรรณ ศศิวรรณ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เบญญทิพย ์กุสุมาลย์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
เบญญทิพย ์ศรีสมบติั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
เบญญา มาลาเวช เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เบญญา อาจศิริ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
เบญญาพร เสาวนา สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
เบญญาภา จิกนอก บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
เบญญาภา ทรัพยโ์ภชน์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เบญญาภา ทองกาศรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เบญญาภา ทองกาศรี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แม่โจ้
เบญญาภา ทองชู จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เบญญาภา นกัธรรม โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เบญญาภา บวชกระโทก บญุวฒันา นครราชสีมา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
เบญญาภา ใยช่ืน ลาดปลาเคา้พิทยาคม กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เบญญาภา ว่องจรรยากุล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
เบญญาภา สิทธิชยั สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เบญญาภา สุวรรณดารักษ์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
เบญญาภา หาญเจริญ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาลยันานาชาติจีนสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กรุงเทพ
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แบงค ์รัตนะพิมาน สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลกัสูตร 5 ปี) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปกป้อง สุพพตักุล ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ปกรณ์ ปลอดใจกวา้ง สตูลวิทยา สตูล ส านกัวิชารัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปกรณ์ ปลอดใจกวา้ง สตูลวิทยา สตูล ช่างเคร่ืองบินสาขาวิชาเคร่ืองยนตแ์ก๊สเทอร์ไบน์ สถาบนัการบินพลเรือน
ปฎิพล โมจ่้าง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฏิญญา เทศทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฏิญญา ล้ิมอภิญญาวรกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม วลยัลกัษณ์
ปฏิญญา แสนรังค์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปฏิพล อู่วุฒิพงษ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปฏิพทัธ์ เพชรชนะ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน(คณิต-ศิลป์) ขอนแก่น
ปฏิพทัธ์ สพลวรรธนณัภ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปฏิพศั สกนธรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปฏิภาณ ขนัเงิน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปฏิภาณ ต่อเทียนชยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฏิภาณ ปาละกุล ร่อนพิบลูยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
ปฏิภาณ วิลยัพิศ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอนแก่น
ปฏิภาณ หายทกุข์ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ปฏิภูมิ วงคห์นายโกด บวัขาว กาฬสินธ์ุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปฏิมากร หลวงราชา กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ปฏิมากาญจน์ ทินกร ณ อยธุยา อุดมดรุณี สุโขทยั บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการการบริการและการทอ่งเท่ียวนานาชาติ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ปฏิมากาญจน์ ทินกร ณ อยธุยา อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการการบริการและการทอ่งเท่ียวนานาชาติ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ปฏิมาพร เติบกายา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ปฐมพร เกาะสกุล พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปฐมพร ระดมทอง พทุไธสง บรีุรัมย์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ปฐมาภรณ์ นามเกษ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เกษตรศาสตร์
ปฐวี สงวนกิจ ถาวรานุกูล กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
ปฐิตา แกว้สุวรรณ์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ปณกาญจน์ เล่ือนแป้น สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณต ชินนูปถมัภ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
ปณต ตณัฑไ์พบลูย์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณยา สุขประเสริฐ ลาซาล กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณยา สุขประเสริฐ ลาซาล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณวชั อิรนพไพบลูย์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ อุตสาหกรรมเกษตร เชียงใหม่
ปณัสย ์กิจมงคลธรรม นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ปณิชา ตนัติจารุวุฒิ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
ปณิชา มงคลเขมภทัร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ปณิญชญาณ์ ยีสุ่่นแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ปณิดา โฉมยงค์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เทคโนโลยทีางทะเลสาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล บรูพา
ปณิดา พจนะโชติ โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปณิตตรา ประโกสนัตงั ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปณิตา ปินไชย ทา่วงัผาพิทยาคม น่าน คุรุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปณิตา พิชิตหฤทยั ราชินี กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปณิตา เพชราภรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช การบริหารและจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณิตา เพชราภรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจและการจดัการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณิตา รัตนอรุณ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ปณิธาน แกว้ก่า ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการการบริการและการทอ่งเท่ียวนานาชาติ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ปณิสตา เหรียญทอง นารีวุฒิ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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ปติพทัธ์ แสงชมภู อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
ปทิต สุวรรณสะอาด วรนารีเฉลิม สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
ปทิตตา แซ่จาง หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ปทิตตา ดัง่ธนกุล จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปทิตตา อาจสามารถศิริ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปทิตตา อ้ือศรีวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปทิตตา อุดมวิทิต สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปทิตา ปราบปราม เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปนดัดา กาญจนปกรณ์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ปนดัดา คาดหมาย วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ปนดัดา วิมลชยัฤกษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปนดัดา สุดกงัวาน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปนศัยา อารี นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ปนสัยา กนัสุข พิจิตรพิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปนิตา สุวรรณสะอาด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปพิชญา ขนนัแขง็ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปพิชญา ธีรวฒันวงศ์ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ปพิชญา พานเงิน สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
ปพิชญา มีบญุ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ปพิชญา ไม่เศร้า หนองบวัพิทยาคาร หนองบวัล าภู นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปพิชญา อาจกลา้ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปภพ กาญจนสมบรูณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียวเชิงบรูณาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ปภงักร ค  ามณี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน สงขลานครินทร์
ปภงักร ศิริสม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ปภสัชา กาหลง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ปภสัราภรณ์ ป่านลาย มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
ปภสัวรรณ เร่ียวแรง ชลประทานวิทยา นนทบรีุ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภสัสร พลการ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ปภสัสิริย ์ถ่องจ าเนียร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ปภาณิน นินทรกิจ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภาณิน ศรีจริยา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
ปภาณิน สุขใส ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภาดา นิยมพงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ปภาดา รนที ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปภาดา สุพิศทุธ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปภาพรรณ ค าศรีนวน ร่องค า กาฬสินธ์ุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ปภาวดี สุดตาชาติ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภาวรินท ์ขนุศรี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ปภาวรินท ์ชารีผาย สตรีศึกษา ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
ปภาวรินท ์วนัโทน วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ปภาวรินท ์เสือเหลือง นครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภาวรินทร์ โต่นวุธ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง นเรศวร
ปภาวรินทร์ ถวิลวงษ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภาวรินทร์ พลูสมบติั ตะพานหิน พิจิตร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
ปภาวรินทร์ โสดก บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ปภาวี ทองเพ่ิม หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปภาวี ไวยพนัธ์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ปภาวี อินทโน มหาวชิราวุธ สงขลา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปยดุา มากผาสุข สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจ ศิลปากร
ปรนีณ์ บญุเยยี วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปรเนตร จนัทวี พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปรภาว ์สุริพฒัน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปรมะ ตุทานนท์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
ปรมตัถ ์บญุฤทธ์ิ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปรมตัถ ์บญุฤทธ์ิ พทัลุง พทัลุง รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปรมตัถ ์อาจหาญ พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ปรมินทร์ จ  านงเป็น สิรินธร สุรินทร์ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
ปรมินทร์ ฉิมสุด วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปรมินทร์ ถาวรณ์ แสงทองวิทยา สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ปรมี โชติพานิช พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ปรเมทร์ โฆษิตวิวฒัน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปรเมศก ์ผิวลออ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก  าแพงเพชร สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
ปรเมศวร์ ชมสาคร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ปรเมศวร์ ญาติพินิจ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ ดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปากร
ปรรัชต ์ถือทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ปรวรรษ สมอินทร์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ประกายไหม ไทยเสถียร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ประกาศิต ชงเปีย เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
ประกาศิต สาเรือง ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ บรูพา
ประพิณพร ปรีชล พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ประภทัร์ มีอาษา ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ประภสัราภรณ์ สตัยซ่ื์อ ค าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุบลราชธานี
ประภสัสร ค  าใส ชา้งกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ประภสัสร ด างาม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ประภสัสร ดิษฐประพตั ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
ประภสัสร ดิษฐประพตั ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี นเรศวร
ประภสัสร มงคลการ นานอ้ย น่าน รัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ พะเยา
ประภากร ฟักอินทร์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ประภาดา ค  านึง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์คณิตศาสตร์ อุบลราชธานี
ประภาวดี ชยัเดชโกศิลป์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาวิชาการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประภาสิริ จงดา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ประภาสิริ แผนวงค์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
ประวิทธ์ วดัทุ่งใหญ่ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปรัชญา ค  าทองเขียว อนุบาลร้อยเอด็ ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย มหาสารคาม
ปรัชญา ชูชิต ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ปรัชญา โทมุลา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
ปรัชญา ประจิมทิศ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
ปรัชญา วงคเ์ดช สภาราชินี ตรัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปรัชญา สายอน้ ทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ์ สุโขทยั เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ปรัชญาพร จนัภิรมย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปรัชญาภรณ์ ชยัสุตานนท์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปรัฐธิดา ปะนดัเท นครนายกวิทยาคม นครนายก มนุยษศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บรูพา
ปรัตถกร ดวงสว่าง สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ปรัศว ์ผยุเจริญ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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ปรางคว์ลยั พรมทอง วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
ปรางลกัษณ์ ดิษสุข สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปราชญ ์ดนมินทร์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปราชญาสกุญฐ ์รัตนะ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปราโมทย ์ป้องแกว้ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
ปรายฟ้า คงเกตุ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ปรารถนา ขวดทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
ปริชญา ทองนวล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ปริชญา บญุเถ่ือน นครสวรรค์ นครสวรรค์ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ปริชญา รักน่ิม พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ปริชมน หนูนุ่น พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ปริญญ ์วีระขจร มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปากร
ปริญญญ์าดา เพชรตีบ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปริญญานนัท ์มูลศรี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ปริญดา หนัไชยงุวา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ปริณดา งานสูงเนิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ปริณดา จนัทมงคลเลิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ปริณวฒัน์ สุภาพรหม ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ การจดัการโลจิสติกส์ บรูพา
ปริตต ์เปล่ียนปราณ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ปริตตา พรหมแกว้ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ปรินดา ราวงษ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ปรินทร แตงแยม้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปรินทร์ ยะคะเสม ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปริมศภุาษร สิมงาม ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาลยัการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย พะเยา
ปริยกร ม่านทอง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ปริยฉตัร ไตเ้มืองปาด สารคามพิทยาคม มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
ปริยวิศว ์เมืองกุลนนัท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปริยากร แกว้กาญจน์ สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปริยากร ธาราสนัติสุข พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปริยานุช โชติยะวชัชยั มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เกษตรศาสตร์
ปริยาภทัร กาตะคุ เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ปริวรรธ แกว้พรหม เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารศาสตร์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อุบลราชธานี
ปรีชนนัท ์ทองเตม็ ผดุงปัญญา ตาก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ปรีชา ทิพวนั เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอด็ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปรีชาภรณ์ มาพิจารณ์ เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ปรีญาพร เอ้ียงลกัขะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ปรีณาภา สุวรรณพนัธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ปรียธิดา เมืองทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ปรียพศัสรณ์ สินศึกสงบ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรียะพนัธ์ ศิวกุลก าธร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรียา คิดโสดา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
ปรียาณัฏฐ ์โหมดพร้ิง คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปรียานุช เจริญรัตนพิศิษฐ์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปรียาพร จีนประดิษฐ์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปรียาภรณ์ เคาศรี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ปรียาภรณ์ ทองใบ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปรียาภรณ์ บญุหยาด สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
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ปรียาภทัร จนัทวิโรจน์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปรียาภา มาศิริ บญุวฒันา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปรียาลกัษณ์ พนัธ์ภกัดี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ปฤศนยั หินเธาว์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
ปลายฟ้า พิชิตขลงั วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ปลายฟ้า เอียดทองใส คลองทอ่มราษฎร์รังสรรค์ กระบ่ี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปลายรัก ชุ่มสวสัด์ิ จกัรค  าคณาทร ล าพนู สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
ปลิดา จนัทรา บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ"์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวรภทัร ขยนังาน ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียวเชิงบรูณาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ปวริศา บตุรโชติ นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปวนัรัตน์ แกว้ขนุทอง พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ปวนัรัตน์ ศงัขะธร เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวิตร เปรมปรี พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวิตรา คุม้บณัฑิตย สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ปวิตรา ชยัสมภพ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวิตรา ชยัสมภพ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวีณ์กร กลบัคง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ปวีณ์กร ทองลอย วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวีณ์กร สนกนกพรชยั วดัป่าประดู่ ระยอง ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
ปวีณ์ธิดา จนัทร์แกว้ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
ปวีณ์ธิดา สิรพงศพ์ร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ปวีณนุช จุลมูล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปวีณ์นุช ไชยมาตร อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ปวีณ์นุช หวานสูงเนิน ประสารวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
ปวีณวชัร์ ภณัฑาประเสริฐ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาบริหารธุุรกิจ อสัสมัชญั
ปวีณ์สุดา รัตนมาลี มุกดาหาร มุกดาหาร การจดัการและการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว บรูพา
ปวีณ์อร ผลสงค์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวีณา การณ์สุข ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ปวีณา ก าเนิดพนัธ์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
ปวีณา คุม้ภยั นครนายกวิทยาคม นครนายก เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวีณา เจียมอุย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม วลยัลกัษณ์
ปวีณา ไตรสุธา สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
ปวีณา บวัศิริ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ปวีณา พงศพิ์ทยานนัต์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวีณา ภทัรสิริโรจน์ ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) ขอนแก่น
ปวีณา ยอดแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ปวีณา อภิวนัทลื์อชา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
ปวีร์กานต ์เรืองตณัฑวฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ปวีร์ณัฐ จนัทร์เดช พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปสุตา โกไศยกานนท์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัญจพล สุริยะฉาย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปัญจพาณ์ ปัญญโภคินทร์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ปัญชิกา ตนัติปาลี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ปัญญดา นุชด ารงค์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัญญดา สมวนัดี หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ปัญญรัตน์ ค  าปลิว สารคามพิทยาคม มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ปัญญาดา ทบัอินทร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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ปัญญาพร จ าปาบญุ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
ปัญญาพร เพช็ร์รัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
ปัญญาพร เหลืองพลสินกุล ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัญญาพล ไพรสณฑ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปัญญารัตน์ เฉียบแหลม ระยองวิทยาคม ระยอง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปัญสิตา โคตระภู ชยันาทพิทยาคม ชยันาท นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปัฐวีกานต ์แซ่ตั้ง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา ขอนแก่น
ปัณชญา กฐินทอง เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณชญา สุวรรณกูฏ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัณฑารีย ์คงจร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี จิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์สาขาวิชาทศันศิลป์ ศิลปากร
ปัณฑารีย ์จ  าปาทอง สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปัณฑารีย ์มีมุข สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา กีรติชยงักูร วดัเขมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร การจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปัณฑิตา จนัทร์มีเทศ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ปัณฑิตา ใจหา้ว โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา ปานพนู มาเรียลยั กรุงเทพมหานคร การจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปัณฑิตา รัตนภกัดี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปัณฑิตา วรฉตัรพฒันาพร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
ปัณฑิตา วาดวงพตัร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ศิลปากร
ปัณณ์ พนัธ์ชะนะ สวนศรีวิทยา ชุมพร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ปัณณ์ สิระเวโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการพหุภาษา ชลบรีุ ชลบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปัณณทตั จนัเจ๊ก คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัณณทตั สิทธิฤทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปัณณทตั สุขสุถาวร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณณทตั อินทร์นาค พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ปัณณธร เข่ือนเกา้ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
ปัณณธร จงไกรจกัร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปัณณธร มุททารัตน์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ปัณณ์ปัณณ์ ค  าบศุย์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปัณณพร จนัทร์เปรียง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปัณณพร ฤกษจ์ารี ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณณวฒัน์ แก่นจนัทร์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
ปัณณวิชญ ์คลา้ยอ่อน ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
ปัณณวิชญ ์ถนอมวงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
ปัณณวิชญ ์พทุธิ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ปัณณิกา ช่วยราม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปัณณิกา สุขสบาย บา้นหนองแคน ศรีสะเกษ เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ปัณณิกา หอมเหลก็ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ปัณพร เพชรมณี มหาวชิราวุธ สงขลา วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ปัทมพร แกว้เรณู กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปัทมพร ทองพิมย์ มหาวชิราวุธ สงขลา อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ปัทมพร บั้นบรูณ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปัทมพร ฟักนอ้ย มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น เกษตรศาสตร์
ปัทมวรรณ สิงห์อ าไพ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัทมาภรณ์ ยมพลู โยธินบรูณะ กรุงเทพ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปาณชีวา กนัภยั สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
ปาณัสม ์ค  าภูษา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ปาณัสม ์ไรวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปาณิตสรา ศรีทองกลาง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจดัการซพัพลายเชน (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปาณิศรชนา จูตะกานนท์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปาณิศา ข  าสุวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาณิศา ปาสาณพงศ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาณิศา อยูเ่ทสะ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ปาณิสรา กลา้กลางสมร สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
ปาณิสรา เจริญเตีย ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปาณิสรา ชวเลิศสกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ปาณิสรา ชุติกุลธนนั ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ปาณิสรา เชยบวัแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาณิสรา ป่ินทอง นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ปาณิสรา พนัทจกัรชูลาภ มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ปาณิสรา พทุธสงัฆ์ ระยองวิทยาคม ระยอง อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปาณิสรา เหมะธุลิน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปาณิสรา อ่ิมลา อมาตยกุล กรุงเทพ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปาณิสรา อ้ึงอร่าม นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ศิลปากร
ปานดวงใจ ฮามวงศ์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ปานตะวนั ปันนวน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ปานตะวนั ปันนวน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ปานตะวนั รักบญุ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ปานทิพ เจริญสุข มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
ปานนภสั แกว้คง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปานนลิน จนัทร์หอม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งล่ิน) เกษตรศาสตร์
ปานเนตร ส ารวมรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ปานไพลิน จนัจิตต์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
ปานวาด เชาวนปรีชาพร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรนวตักรรม ขอนแก่น
ปานวาด ตระกูลเกียรติชยั ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ปานวาด ปาสองหอ้ง วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปานวาด เมฆปรีดาวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปานวาด วรรณกุล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ปานหทยั คิดเจริญสุข ราชินีบน กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ปารณีย ์สายสม เดชอุดม อุบลราชธานี นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ปารมี จุลยะโชค ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ปารมี พนัธ์ุเสือ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปารมี ศรีภมร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
ปารมี อาทิตยต์ั้ง ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ปารเมศ อุทยัสา วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ปารวดี แสงกุล สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ปาริฉตัร ชมพิกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาริฉตัร เทียมพิทกัษ์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
ปาริฉตัร โทนขนุทด ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฎยศิลป์ วิชาเอกนาฎยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาริฉตัร ลุง้บา้น สตรีภูเก็ต ภูเก็ต มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปาริฉตัร สุทธ์ทวี นารีวิทยา ราชบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
ปาริฉตัร สุทธิชมโฉม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาริชาต แตงเจริญ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ปาริชาติ ครุฑแสง ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
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ปาริชาติ เทพเอียด เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี เทคโนโนโลยอุีตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยอีาชีวอนามยัและความปลอดภยั ราชภฏัสวนสุนนัทา
ปาริชาติ สุวรรณช่ืน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ปาริตา ไวว่อง มุกดาหาร มุกดาหาร ศิลปศาสตร์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาสารคาม
ปารินนัท ์กองคูณ หนัคาพิทยาคม ชยันาท ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ปาล ผานิตกุลวตั สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ปาลม์รัศมี นพรัตน์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ปาลิตา ขนัตี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ปาลิตา ไชยฤทธ์ิ หอวงั กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ปาลิตา วงศพ์ฒุ มุกดาหาร มุกดาหาร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ปิณฑิรา ฉตัรธนวารี เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิติพร กาญจนปาน เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิติภูมิ วงภกัดี พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ปิติมา รัตนะ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ป่ินชนก ปานเสน โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ป่ินประภา ราชพิบลูย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ป่ินมณี พรหมแกว้ ธิดานุเคราะห์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
ป่ินสุดา ศรีสุคนธ์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ป่ินอนงค ์ชวนชุมกนั ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ การจดัการโลจิสติกส์สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บรูพา
ปิยฉตัร รองทอง จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์สาขาวิชาโลจิสติกส์การคา้ชายแดน บรูพา
ปิยฉตัร อุดม นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
ปิยโชติ ศรีมุล สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (นานาชาติ) ขอนแก่น
ปิยดา เปรมประยรู ชุมแพศึกษา ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา เกษตรศาสตร์
ปิยทศัน์ รอดเพชร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปิยธิดา แกว้ขาว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ปิยธิดา จ  าปาขาว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
ปิยธิดา ฉตัรเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ปิยธิดา แซ่ตงั มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบณัฑิต วิชาเอกดนตรีพ้ืนเมือง ขอนแก่น
ปิยธิดา ภาคภูมิ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยธิดา ภาคภูมิ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยธิดา มีแดนไผ่ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ปิยธิดา มีลน้ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร มนุษยศาสตร์และการจดัการการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาการจดัการธุรกิจสายการบิน กรุงเทพ
ปิยธิดา ศรีเวช เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยนุช เรืองลายคราม จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยรัตน์ สกุณา สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ปิยวดี ธรรมกิจ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปิยวรรณ กองโฮม ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปิยวรรณ ถ่อมกาย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปิยวรรณ นกขนุทอง โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปิยวรรณ หนกัเกิด สตรีพทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ปิยวรา ก่อชยั มารียวิ์ทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
ปิยวฒัน์ บญุอ ่า นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยอนนัต ์สุวรรณา โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ปิยะฉฏัฐ ์เพชรพงศ์ มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ปิยะฉตัร โฉมบตุร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยะฉตัร ปิยะคง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยะฉตัร ยวงนาค ลาซาล กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปิยะฉตัร วงษบ์ญุชา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี การจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน แม่ฟ้าหลวง
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ปิยะเชษฐ ์โตเทศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยะดนย ์มโนภกัดี พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ปิยะธิดา กลดัเนินกุ่ม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ปิยะธิดา ทองนอก ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ปิยะธิดา แสนหูม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี) เกษตรศาสตร์
ปิยะนนัท ์จนัทร์กระจ่าง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยะพงษ ์วรหาญ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ปิยะพร ปัดถาวะโร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
ปิยะพชัร ดวงตา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ปิยะมินทร์ ราชชมภู พนาศึกษา อ านาจเจริญ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยะรัฐ ของทิพย์ พิริยาลยั แพร่ ศึกษาศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์) เกษตรศาสตร์
ปิยะวรรณ วิลยัแกว้ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ปิยะวรรณ อินทร์หอม เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ปิยะศลณัย ์นุชรุ่งเรือง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ปิยงักูร ช่างเรือนกุล สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการพหุภาษา ชลบรีุ ชลบรีุ เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปิยงักูร แยม้ทองดี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยาพชัร จิตรคง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ปิยาพชัร จิตรคง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ปิยาพชัร ทตัติพงศ์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
ปิยาภรณ์ ช่างสอน พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ปิยาภรณ์ ตั้งจิตสิริสิน สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยาภรณ์ เร่ิมก่อสกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ปิยาภสัร์ เทพโภชน์ นครนายกวิทยาคม นครนายก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปิยาภสัร์ บญุตา ศรีคูณวิทยบลัลงัก์ อ  านาจเจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี นเรศวร
ปิยาภสัร์ บษุบา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยาภสัร์ ฦาชา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยาภสัร์ สายทองแท้ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิลนัธ์ นามเขต สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ปีติภทัร รักษท์อง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปียว์รา วงคต์าข่ี นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาการเงิน มหาสารคาม
ปียว์รา อยูดี่ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ปีวรา กุลธนาจริยา วดัพทุธบชูา กรุงเทพมหานคร เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ปญุญนนัท ์แป้นแหลม เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ปญุญพฒัน์ ปิดตานงั ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ปญุญพฒัน์ เพียราช อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ปญุญิศา ชะนะ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
ปญุญิศา เดชเดชะ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปญุญิศา ทองจ ารัส ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ปญุญิสา จงธรรม ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปญุนิธิ คลา้ยร่มไทร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ บรูพา
ปญุพชัญ ์เจริญสุข สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ บญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ปณุฑริก แซ่จัน่ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
ปณุณกานต ์นิลนาค เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุณดา กาญจนศภุโภคา สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปณุณดา ไตรศิวะกุล ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปณุณดา สงัพาลี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปณุณภา ฟ้ารุ่งสาง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ปณุณภา สุขสมิทธ์ิ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวตักรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ปณุณรัตน์ กาฬสินธ์ุ มหาวชิราวุธ สงขลา สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
ปณุณวิชญ ์แดนเมือง เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวตักรรม นเรศวร
ปณุณสิน บญุชยั มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ปณุณิศา เมฆกระจ่าง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุณิศา หนูเพชร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุนรินทร์ ชูแสง พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ปณุภณ โชคบณุยกรณ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชลบรีุ ชลบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปณุยนุช แสงจนัทร์ สกลวิทยา นครปฐม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปณุยพร เกษร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุยภา เมินดี สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาสงัคมศึกษา ราชภฏัสุรินทร์
ปณุยวีร์ กอ้งกวิน วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุยวีร์ พลเสน นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปณุยวีร์ เพชรศรี พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปณุยวีร์ โสมทศัน์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุยวีร์ อินทร์เกตุ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุยาพร แกว้รอด สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปทมุธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปณุยาพร ชุ่มฉิม หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ปณุยาพร ตั้งวงษเ์จริญ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุยาพร ทบัทิมศรี อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ปณุยาพร ทบัพวง เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ปณุยาพร รอยหตัถกิจ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณุยาพร วงศป์ระเสริฐกุล สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร รัฐประศานศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ปรุกรณ์ จนัทศร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ เกษตร สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ปรุะชยั บญุกาพิมพ์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ปรุะชยั รอดสุด มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร การออกแบบอุตสาหกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ปลุพร สรเดช สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ปลุวชัร รัตนมณเฑียรชยั เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปริูดา ศรีม่วงกลาง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ มหิดล
เปมิกา กองธรรม วินิตศึกษา ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เปมิกา คูสมบติั สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เปมิกา ธญัญานนท์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
เปมิกา นยัผลดี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
เปมิกา มาจนัทร์ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
เปมิกา รัตนากาญจน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
เปมิกา อ่องลออ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
เปรมกมล ผลาผล สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
เปรมฉตัร ฉัว่ตระกูล ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
เปรมยดุา สิงหะสุริยะ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เปรมฤดี มัง่มี สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
เปรมิกา นิติธรรมธาดา ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เปรมิกา ศกัด์ิสง่าวงษ์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
โปรด มณีโชติ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
โปรดปราน กล่ินกรุด เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ไปรยา กิติศรีวรพนัธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ไปรยา ศทุธยาลยั นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ผกากรอง ลือชยั ศรียาภยั ชุมพร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ผกามาศ เฉลิมไทย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ผกามาศ ปญุนุวงศ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ผสัส์ขวญั มูลละวงษ์ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เผา่เทพ พรชยัสุรีย์ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
แผน่ดิน ดงักอ้ง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
ฝนทิพย ์อนุนนัตกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
พงคธิ์ดา หีดฉิม มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
พงศกร ประยงคห์อม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พงศกร พรมเสน อุดรพฒันาการ อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
พงศก์ฤต พฤกษพ์นาสนัต์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พงศธร ชยัเสริมเทวญั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พงศธร ชูช่วย พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
พงศธร เท่ียงแท้ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา รสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
พงศธร ประพฤติธรรม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พงศธร พนัธ์ุพานิชย์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยศึีกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาสารคาม
พงศพ์ชัรา จิรสาธิต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
พงศพทัธ์ อุตส่าห์ พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พงศพ์นัธ์ุ สุภศร วาปีปทมุ มหาสารคาม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พงศพิ์ภพ สุนทรวร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
พงศพิ์สิฏฐ ์สุขมี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
พงศพิ์สุทธ์ิ บญุสุภาพ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
พงศรัณย ์ธนฆมัพร มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ อุตสาหกรรมเกษตร เชียงใหม่
พงศว์ณัฐ ทรัพยไ์พศาล แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
พงศว์ุฒิ โพนทนั เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล ขอนแก่น
พงศเ์วช ทรัพยก์นัตากุล แสงทองวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
พงศศิ์ริ ฉิมแกว้ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พงศสุ์ริยะ สกลภูวรักษ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงษป์กรณ์ กนัโต วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พงษพิ์สิทธ์ิ ประสิทธ์ิกสิกรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พงษศ์กัด ์จนัทราโลก เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พงษศ์กัด์ิ แพนสิงห์ ปัว น่าน สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พงษศ์กัด์ิ สมบรูณ์ โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พจนรินทร์ ศรีกลดั นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พจนา ธรรมจินดา พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ศิลปากร
พชร ประสานทวีผล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เกษตร สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
พชร พรมดี กลัยาณวตัร ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนท่ี 1 ขอนแก่น
พชร พรหมโชติ ระยองวิทยาคม ระยอง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฎยศิลป์ วิชาเอกนาฎยศิลป์ตะวนัตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชร พฤฒาวงศ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พชร วิเศษศรี หนองสูงสามคัคีวิทยา มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
พชร ส่งรัก วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พชรกมลภทัร์ ธรรมสิทธ์ิ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริหารศาสตร์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อุบลราชธานี
พชรดนย ์ปลาทอง แสงทองวิทยา สงขลา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พชรพรรณ วรธงไชย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชรพล โกยแกว้ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
พชรพล ชาบาง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นเรศวร
พชรพล พระฉาย ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
พชรพล มรนนท์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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พชรพล ไมเ้ล้ือย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชรพล สุวรรณมงคล มุกดาหาร มุกดาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจดัการการผลิต (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พชรพล เหล่าเจริญสุข มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
พชรมยั ฤทธ์ิทรงเมือง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
พชรวรรณ เช้ือสะอาด ระยองวิทยาคม ระยอง เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชรวีร์ จิตตจ์  านงค์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล
พชรสุพล ฆารพลู กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
พชรัศ ปัญญพรสุข ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
พณัชกร อาทิตย์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พณัชชา ประมาณพล ตราษตระการคุณ ตราด สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พณิชพล แสนพายุ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พณิชา ก่ิงพุม่ สิรินธร สุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
พณิชา ญาณฉนัทกุล ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พณิดา เพชรชนฐั ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
พณิตชา จีบคา้งพลู สารคามพิทยาคม มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
พนธกร เมษประสาท บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
พนชักร ขวญัเต่า กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์
พนชักร ยวงทอง สิรินธร สุรินทร์ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พนิดา บญุเรือง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พนิดา เอมโอฐ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
พนิดาพร สุธมัมา ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนิต มุง่ดี พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนิตตา ร่มฉตัรทอง สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนิตตา อิฐสุวรรณกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พนิตตา อิฐสุวรรณกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พนิตพิชา สุขทั้งวงษ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
พนิตลดา ลีลาภทัร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
พนุ ชมขวญั สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี ทกัษิณ
พรกนก หิรัญ อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พรกมล อินทร์หอม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
พรคม อสัดาธร สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรจิรา โกศล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พรจิรา อภิวฒันาวา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรจิรา อภิวฒันาวา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรชนก ไชยโย ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พรชนก ดาวเรือง นครนายกวิทยาคม นครนายก วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พรชนก ป้อมป่ัน นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
พรชนก ศรวฒันา ทา่เรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยธุยา เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พรชนิตว ์กีรตินิรันดร ธิดานุเคราะห์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พรชรินทร์ ฉายมุกดา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พรชิตา กลางประพนัธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
พรชิตา ตน้ตาลนอ้ย ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรชิตา วงษก์ราน สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรชิตา แสนอาบตัร ประชาวิทย์ ล  าปาง วิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ พะเยา
พรฐิตา วรรณสกล นราสิกขาลยั นราธิวาส รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ สงขลานครินทร์
พรณัฐ ์ทศรฐ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรทิตา ด าอ าไพ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พรทิพย ์แดงนอ้ย ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรทิพา มณีรัตน์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
พรทิวา มีสุข ชลประทานวิทยา นนทบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พรเทพ ช่างสลกั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรธวลั บญุเสริม สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พรธิชา แสงมณี สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พรธีรา วจันเทพินทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์สาขาวิชาการประกอบการและการจดัการ ทกัษิณ
พรธีรา ศรีราม สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม วลยัลกัษณ์
พรธีรา ศรีราม สตรีพทัลุง พทัลุง สหเวชศาสตร์สาขาวิชาโภชนบ าบดัและการก าหนดอาหาร บรูพา
พรธีรา แสงพลสิทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
พรนภสั กลัน่ทตั ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พรนภสั จิพายพั สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
พรนภสั พฒันสมัพนัธ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 ฉะเชิงเทรา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
พรนภสั เรืองพธุ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
พรนภสั วงศป์ระทมุมาลย์ มธัยมด่านขนุทด นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พรนภสั อนุรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรนภสั อินทเศียร นครนายกวิทยาคม นครนายก อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
พรนภา คงรอด จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พรนภา คุณาธนะโภค สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
พรนภา พทุธามาตย์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
พรนภา ภูสมมาตร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พรบญุญา อุไรเลิศ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ มนุยษศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม บรูพา
พรปภาวี ขนัธ์ทอง อุดมดรุณี สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
พรประภา พอ่คา้ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พรปรียา พิทกัษก์ชกร อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พรปวีณ์ ดอนดง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
พรปวีณ์ ธรรมมา มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พรปวีณ์ นะราช สารสาสน์วิเทศรังสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ขอนแก่น
พรปวีณ์ เล่นทศัน์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
พรปวีณ์ หวนัสมาน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
พรปวีณ์ อนรรฆมณีกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรพรรณ ฉิมกูล นางรอง บรีุรัมย์ ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏันครราชสีมา
พรพรรณ ทองวนัทา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศิลปากร
พรพฤติกร ตะ๊ใจ มธัยมวิทยา ล าปาง ดิจิทลัมีเดียและศิลปะภาพยนตร์สาขาวิชาภาพยนตร์ กรุงเทพ
พรพิชชา ตณัฑสมบรูณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรพิชชา นามถมยา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรพิมล กิตติประภานนัท์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
พรพิมล คงทดั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ การทอ่งเท่ียวและการบริการสาขาวิชาการทอ่งเท่ียว สวนดุสิต
พรพิมล ทานะ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
พรพิมล สอนเคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรพิมล สุวรรณโณ วรนารีเฉลิม สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
พรพิมล แสงแกว้ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
พรพิสุทธ์ิ ว่องไว เบญจมราชูทิศ ปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
พรไพลิน สุดจริง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พรไพลิน เหลืองอุดมชยั บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
พรภวิษย ์สีตลพฤกษ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
พรภทัร์ ตรีมณีการ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พรภทัร อนนัตรัตนกุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
พรภสั เสาวยงค์ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจดัการทอ่งเท่ียวและโรงแรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรรณชนก พิพิธภกัดี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรรณณัฎฎา สุวรรณศรี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรรณธร ศรีปริวาทิน หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
พรรณธิญา รุ่งเรือง ป่าพะยอมพิทยาคม พทัลุง ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) วลยัลกัษณ์
พรรณบตุร ใบบตุร สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
พรรณปพร แกว้สงค์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรรณพชัร พิริยะสุรวงศ์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรรณพิจิตร เตียงหงษากุล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
พรรณภทัร บ ารุงวงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
พรรณวษา บญุเกิน จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
พรรณวษา บญุน่ิม สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
พรรณวษา พิพิธสุนทร มธัยมจิตจณั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
พรรณวษา เหลก็ดี สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พรรณสิริ กาญจนสุรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
พรรพษา เกศราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
พรรภษา กาญจนรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
พรรภษา เลขาพนัธ์ ปากพนงั นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
พรรวษา นอ้ยธรรมราช ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พรรวษา นอ้ยธรรมราช ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พรรวษา นอ้ยธรรมราช ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
พรรวินท ์ปาละพงษ์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
พรรษชล เจียมพิพฒัน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พรรษชล ศรีวโร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
พรรษมน ทรัพยศิ์ริไพบลูย์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรรษมนต ์เอกอคัรรุ่งศิลป์ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
พรรษมนต ์เอกอคัรรุ่งศิลป์ สภาราชินี ตรัง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรรษิษฐ ์หตัถกิจวฒันา นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรรัตน์ แสนสุข สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรลภสั กุลชนะไพโรจน์ จนัทบรีุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พรลภสั แกว้บญุทอง มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
พรลภสั ไกรสุขสินทร ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง ศิลปากร
พรลภสั ไชยสงคราม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
พรลภสั ทิพยก์  าเนิด สภาราชินี ตรัง ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัสงขลา
พรลภสั โมราถบ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
พรลภสั ศิริพราหมณกุล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พรลภสั สวสัด์ิผล ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
พรลภสั อารยธาดาพงศ์ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรศิริ เกษมทรัพยส์ าราญ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พรศิริ ทองวิเศษ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา เกษตรศาสตร์
พรสรวง ชมช่ืน เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
พรสวรรค ์กุมภีพงษ์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร บญัชี หอการคา้ไทย
พรหมธร เกียรติประเสริฐ ระยองวิทยาคม ระยอง การออกแบบสนเทศสามมิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรหมพชร เดชสถิตย์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรหมมรรษ พรหมมาตร์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรหมรักษ ์ลกัษณะพรหม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
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พราวพรรณ สายแสน ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
พราวเพญ็ สุนทรีกุลพงศ์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ศิลปากร
พริมโรส นามขนัธ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พริมา พตันพิบลู เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรีนตา ณ บางชา้ง สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พฤกษ ์เจริญวิริยะภาพ วรนารีเฉลิม สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
พฤกษ ์พฤกษว์งัขาว สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พฤกษรักษ ์เกิดเจริญ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พฤกษา ฉุยฉาย นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
พฤกษา วงศทิ์มารัตน์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ ขอนแก่น
พฤฒพงศ ์สุขเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พฤฒิกร ประกอบศิลป์ ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
พฤฒิภรณ์ ปานวชัราคม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พฤดี คงเรือง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พฤทธ์ เวียงสมุทร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
พลกฤต ศรีเสน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พลเชษฐ ์ออ้งสุพานิช อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
พลพรรธน์ เขียวเง้ียว สามคัคีวิทยาคม เชียงราย นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
พลรบ พลเดช แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
พลลภตัม ์ป่าธนู นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พลอย กระจ่างศรี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
พลอย แยม้เสนาะ บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลอยเงิน ขม้ินเขียว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พลอยชนก ทองสิงห์ เอนทรานซใ์หม่ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พลอยชมพ ูนาวารัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา) เกษตรศาสตร์
พลอยชมพ ูวุฒิสิงห์ชยั สุรวิวฒัน์ นครราชสีมา สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
พลอยชมพ ูสุขะสุคนธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
พลอยณุภา กิตติโชคธนานนัท์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลอยธีมา จงสมบรูณ์โภคา สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลอยนภสั พุม่ไพบลูย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พลอยปภสั ธนสินเรืองรัฐ เซนตโ์ยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
พลอยปภสั พงศว์ราธิษณ์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลอยพชัชา เรืองพุม่ทอง ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลอยแพร เล้ียงมงคล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลอยไพลิน ละนอ้ย กลัยาณวตัร ขอนแก่น จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลอยไพลิน ศรีธเนศสกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลอยไพลิน ศรีสุวรรณ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
พลอยวรินทร์ เงินเส็ง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
พลาธิป ตราจินดา นครนายกวิทยาคม นครนายก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พลาธิป สงวนทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลิทธ์ิ กนัหาไธสง เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น ดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปากร
พศวตั ภกัดีสมยั กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
พศวตั มีผดุง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พศวตั มีผดุง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พศิกา เนตรสุวรรณ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พศิกา เพช็รนิล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พศิกา เสาทอง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาสตัวศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
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พศิน ประดิษฐดี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
พสธร ตนัตราชีวธร ชลประทานวิทยา นนทบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พสธร สุทธิพิทกัษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาลยับรูณาการศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผน่ดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
พสิษฐศ์กัด์ิ กลางประพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
พสุธา จนัทร์มณี สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พสุธิดา พทัจารี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พอวา สยามไชย เบญจมราชูทิศจนัทบรีุ จนัทบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
พอหทยั สนองค์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
พชัชา ดว้งทัง่ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
พชัชาวดี แก่นสกั ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
พชัฌาภรณ์ ข  าสิทธ์ิ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พชัญาภา เหลากลม เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
พชัณิชา หาญชนะ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
พชันิดา บญุผิวเหลือง เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ จีนวิทยาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แม่ฟ้าหลวง
พชันิดา พนัธ์โสภา เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชัรณัฏฐ ์กนัธระ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
พชัรดา ประดบั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สงขลานครินทร์
พชัรดา อนุมอญ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชัรพร กรึงไกร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัรพร กนัทะวงค์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ มนุยษศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ (คบ.) ราชภฏัเทพสตรี
พชัรพร บวัแกว้ มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
พชัรพร เผือกอ่อน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
พชัรพร พลธิราช สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
พชัรพร เพช็รบริสุทธ์ิ อสัสมัชญั คอนแวนต ์ล านารายณ์ ลพบรีุ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยา ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
พชัรพร มุง่ทวีเกียรติ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชัรพร ศรีวรพรรณ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ศิลปากร
พชัรพร สงัขง์าม สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
พชัรพร แสงธนะพานิช เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พชัรพร หวานจริง ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชัรพล จีรรัชต์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการเดินเรือ ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี กรมเจา้ทา่
พชัรพล ปัญญสงัข์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัรพล พรมประถม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
พชัรพล พรหมรินทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัรมน ทวีคูณ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชัรวดี อาจหาญ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พชัรวรรณ แกว้ใส สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พชัรวฒัน์ โรจน์ธนพิบลู พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
พชัรา สืบเนียม สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบญัชี แม่ฟ้าหลวง
พชัราณี สุดาจนัทร์ทิพย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร สถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชัราพร ทองใบ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชัราพร ศรีแกว้ โพธิธรรมสุวฒัน์ พิจิตร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พชัราภรณ์ จวงจนัทร์ ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พชัราภรณ์ ช่ืนยนิดี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร โลจิสติกส์สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บรูพา
พชัราภรณ์ บญุเล้ียง อุดรพิชยัรักษพิ์ทยา อุดรธานี เกษตรศาสตร์สาขาวิชาสตัวศาสตร์ อุบลราชธานี
พชัราภรณ์ พิมพเ์ก่า กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พชัราภรณ์ รัศมี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต การจดัการการบินสาขาวิชาการบริหารการบิน แม่ฟ้าหลวง
พชัราภรณ์ ศรีมาลิตร ศรียาภยั ชุมพร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พชัราภา จนัทรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
พชัราภา นอ้ยดี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
พชัราภา สอนดี อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชัราวดี พงษรั์ก หนองคายวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจ  วิทยาเขตหนองคาย  สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต (วิทย)์ ขอนแก่น
พชัริญา แทน่ประมูล พิมานพิทยาสรรค์ สตูล เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
พชัริดา สุขศรี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัรินทร์ พกัตร์จนัทร์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
พชัรินทร์ พุม่แจ้ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พชัรินทร์ เพช็รดารา โพธ์ิคีรีราชศึกษา ปัตตานี มนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
พชัรินทร์ ภู่ระหงษ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
พชัรินทร์ หลกักลาง กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
พชัรี ตณัฑเวส สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บญัชีสาขาวิชาการจดัการ มหาสารคาม
พชัรีพร หอ้ยยีภู่่ สตรีอ่างทอง อ่างทอง เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ แม่ฟ้าหลวง
พชัรีภรณ์ ธงไชย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พชัรีรัตน์ สุเมรุรัตน์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พชัสนนัท ์มุทาพร อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พฒันชาติ สินครบรีุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พฒัน์ภูมิ แสงพิมาย บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
พฒันวดี มณัตชาโต ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
พฒันวดี รักษาพล สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พฒันะ ทรงประโคน บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พณัณ์ชิตา สิทธิรวีรมย์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พณัณิตา เฉกแสงทอง สงวนหญิง สุพรรณบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พณัณิตา ชาติไกรบญัชา วชัรวิทยา ก าแพงเพชร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พณัณิตา เทศนอก หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พณัณิตา นามนุ นางรอง บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พณัณิตา พดันวล ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พณัณิตา สายศร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พตัรพิมล ช่ืนผล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
พทัธกานต ์พนาวนั สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
พทัธดนย ์ช่ืนเกตุ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สงัคมศาสตร์บรูณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
พทัธดนย ์ช่ืนเกตุ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ บรูพา
พทัธดนย ์อญัญโพธ์ิ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน(คณิต-วิทย)์ ขอนแก่น
พทัธ์ธีรา คงฤทธ์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
พทัธ์ธีรา มาโคตร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
พทัธ์ธีรา รัตนประพนัธ์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
พทัธ์ธีรา รัตนประพนัธ์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พทัธนนัท ์ขนัติยานนัท์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พทัธนนัท ์ค  าวนั รักษวิ์ทยา ประจวบคีรีขนัธ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พทัธนนัท ์จรัสใส สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
พทัธ์นนัท ์จินดาศรี สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
พทัธนนัท ์บหุลนั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
พทัธนนัท ์สิทธิจนัทร์เสน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พทัธพล ถนิมพาสน์ มหาวชิราวุธ สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สงขลานครินทร์
พทัธมน เรืองเนตร บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
พทัธวรรณ นุ่มไทย เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พทัรียา มุกดาอาพทัธ์กุล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
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พนัธกานต ์เฉียดสระนอ้ย นางรอง บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
พนัธกานต ์ฑีฆะภรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พนัธนนท ์มากวิสิฐธนธร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
พนัธน์นนัท ์เฉลิมวยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พนัธ์นรินทร์ มีมินทร์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
พนัธนนัท ์เสรีเชษฐพงศ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
พนัธ์วิรา นาวี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
พนัธิตรา สิงห์ชยั ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ พาณิชยนารีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
พนัธ์ุพิศิษฐ ์ต่อม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
พนัปาริตา พนัเทศ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกการเป็นผูป้ระกอบการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พนัวสัสา แกว้ก าเนิด สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พลัลภา จนัทร์เปล่ง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
พลัลภา จนัทร์เปล่ง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
พสักร ปธานราษฎร์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พากเพียร ยงกระสนั ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พาขวญั กิตติรัตนสุนทร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
พาทรัพย ์ตนัเพญ็นภา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พาทินธิดา โนสุ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พานทองแท ้ขนัตีเรือง เลยพิทยาคม เลย เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พานทองรัฐ พงศพ์นัธ์พาณิชย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พาฝัน บญุพิทกัษ์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
พาฝัน ปักษี วดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิกุลแกว้ รักษี สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พิฆเณศ สืบชมภู ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
พิจกัษณ์ ฉตัรอมรวงศ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิจิตตรา ศิริบรูณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
พิชชา ชุติธนธีระกุล พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
พิชชา สายก้ิมซว้น วรนารีเฉลิม สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
พิชชา อสันีวรานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พิชชากร แกว้ศรี นารีนุกูล อุบลราชธานี ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปากร
พิชชานนัต ์บญุจนัทร์ศรี สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูยบ์  าเพญ็" ชลบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พิชชานนัท ์บ ารุง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
พิชชาพร โคตตาแสง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาการบญัชี มหาสารคาม
พิชชาพร ไพจิตร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พิชชาพร เรืองนาค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
พิชชาพร อุษามาลยเ์วท สภาราชินี ตรัง อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พิชชาภรณ์ เสียมไหม วิเชียรมาตุ ตรัง ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาศิลปการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ วลยัลกัษณ์
พิชชาภา เจ๊ะยะหลี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ศิลปากร
พิชชาภา พนัพิมพ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
พิชชาภา มิลินทสูต มวกเหลก็วิทยา สระบรีุ วิทยาการจดัการสาขาวิชาบญัชี ราชภฏัสวนสุนนัทา
พิชชาภา ยศอินทร์ ทา่วงัผาพิทยาคม น่าน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พิชชาวีร์ เด่นอมรเลิศ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบรีุ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญ ์แกว้ประดิษฐ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
พิชญเกลา้ เอ่ียมสากล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญช์นก เทียนแกว้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พิชญช์ญัญา สารสุวรรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี) เกษตรศาสตร์
พิชญธิดา เยน็ใจ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี นเรศวร
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พิชญธิดา วฒันพานิช นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
พิชญธิดา สุนทะโก มหาวชิราวุธ สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา สงขลานครินทร์
พิชญน์นัท ์จนัทมาศ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พิชญนนัท ์จนัทรศานติ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
พิชญน์นัท ์ทบัยงั คณะราษฎรบ ารุง ยะลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
พิชญภ์พ ศรีอินทร์สุทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญรั์ฐ ไพบลูยธ์รรม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชญสิ์ณี สร้อยสุวรรณ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญสิ์นี เก้ือสุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
พิชญสิ์นี เมฆกล่อม สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชญสิ์นี สุดมา พทัลุง พทัลุง วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)  แนวการเรียนศิลป์ภาษา/ทัว่ไป สงขลานครินทร์
พิชญสิ์นี อรรถเนตร์ อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญสิ์ริ ศรีกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิชญะ ไพรินทร์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิชญะ เล้ียงบ ารุง รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญา กาวชู พทัลุง พทัลุง เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
พิชญา เก้ือสุข พทัลุง พทัลุง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิชญา แกว้ทอง พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาลยัการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พะเยา
พิชญา ไกรวงค์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พิชญา ชิตกุล มหาวชิราวุธ สงขลา เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิชญา ไชยแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
พิชญา ธนสารจาตุรนต์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
พิชญา พอ้งงูเหลือม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
พิชญา มะลิทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญา ยงชยัตระกูล วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พิชญา รุ่งโรจน์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญา วงศอ์าษา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
พิชญา วชัรเสถียรพนัธ์ุ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิชญา ศิริสกุลพร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชญา สายทองค า เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาโภชนาบ าบดัและการก าหนดอาหาร บรูพา
พิชญา สายหยดุ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
พิชญา สายณัเกณะ บวัขาว กาฬสินธ์ุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญา สุขเกษม ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร เกษตรศาสตร์
พิชญา เสาค า สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญา แสงเรือง กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
พิชญา โสนะโชติ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พิชญา อ่ิมสิน นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พิชญากรณ์ ชูหะรัญ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
พิชญานนัท ์ณรงคไ์ชย สตรีศึกษา ร้อยเอด็ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
พิชญานิน เรืองวิทยานนท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
พิชญานิน สมภา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
พิชญานิน อโนรส ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
พิชญาพร ชา้งอ ่า เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พิชญาพร มีดอกดวง สภาราชินี ตรัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พิชญาภคั ชยัสมทิพย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
พิชญาภคั บญุศิริธร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
พิชญาภคั พรรณจิตต์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
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พิชญาภคัร์ หวิงปัด เบญจมราชูทิศราชบรีุ ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญาภา ไชยเนตร สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
พิชญาภา ภูบาลเชา้ โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
พิชญารัตน์ ถ่ินเกิด สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชเญศ ชมภูพรรณ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาส่ือนฤมิต มหาสารคาม
พิชเญศ แอบศรีหาด สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาครุศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชณ์สินี รักษจุ์ล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บรูพา
พิชนนัท ์จนัทมาศ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิชยภรณ์ คลา้ยผดุงศกัด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
พิชวฒัน์ นนัทะแพทย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
พิชสินี เอ่ียมโพธ์ิ ประชาวิทย์ ล  าปาง บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี แม่โจ้
พิชาพทัธ์ วจัฉละฐิติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
พิชาภพ อรุณคีรีวฒัน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พิชามญชุ ์แกว้บตุร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา บริหารธุรกิจสาขาวิชาการประกอบการและการจดัการ ทกัษิณ
พิชามญชุ ์แกว้สีนวล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชามญชุ ์ทลูพทุธา สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พิชามญชุ ์รัตนเสวี ราชินี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
พิชามญชุ ์วงหาญ ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชามญชุ ์ศิริเพชร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
พิชามญชุ ์เหล่าหงส์วิจิตร ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
พิเชษฐ ศิริรังษี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา พะเยา เกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิญดา ชาญประพนัธ์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ โครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรีุ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
พิณพิสุทธ์ิ กลพิสุทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
พิณรัตน์ จนัทร์สุนทร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิตรพิบลู พิลาคุณ เลยพิทยาคม เลย วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผูป้ระกอบการระหว่างประเทศ ขอนแก่น
พิทยาภรณ์ ค  ามัน่ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร เกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิทยามณช ์หงอกสิมมา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาสงัคมศึกษา ราชภฏันครราชสีมา
พิทวสั งามวรรณากร แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิทวสั เจียจ ารูญ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ บริหารธุรกิจ มหิดล
พิทกัษ ์พน้ภยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุราษฎร์ธานี เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พิธิวฒัน์ กลบกล่ิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิธิวฒัน์ พลค ามาก ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พิธุดนยา อ่อนลาด สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
พินทสุร ทวีผลเจริญ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พินิฐนนั พรหมจนัทร์ มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิภพ วรศกัด์ินุกูล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิม ทรงกิติรัตน์ สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา ไม่ระบคุณะ วิคตอเรีย (นิวซีแลนด)์
พิมญาดา เกตุฉวี ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี นเรศวร
พิมณดา แสงกอ้น สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พิมผกา เขม็กลดัทอง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพ ์ชุมสาย ณ อยธุยา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พิมพก์นก ทองศิริ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
พิมพกาญจน์ ตรียาวุฒิวาทย์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิมพกานต ์ชุมทพั พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
พิมพข์วญั ยศกิจรุ่งเรือง เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก เขียนสระนอ้ย บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
พิมพช์นก จิตร์มงคลสุข มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พิมพช์นก ชวนชม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
พิมพช์นก ดิสโร มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการการจดัการสาขาวิชาบญัชี แม่ฟ้าหลวง
พิมพช์นก ตอรัมย์ ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
พิมพช์นก ธานี นารีนุกูล อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์สาขาวิชาองักฤษธุรกิจ ราชภฏัอุบลราชธานี
พิมพช์นก นนัโมง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
พิมพช์นก ประสานพรรณ์ มวกเหลก็วิทยา สระบรีุ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพช์นก ประเสริฐศรี ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก พรหมณาเวช วรนารีเฉลิม สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
พิมพช์นก พ้ืนชมภู เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พิมพช์นก มีพ่ึง ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพช์นก ศรีบวัอ่อน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
พิมพช์นก สิงห์ทอง สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก สืบสายชล เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก แสงสุวรรณ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
พิมพช์นก โสมกระโทก นางรอง บรีุรัมย์ สถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพช์นก หงษา นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก อนนัทธ์นานุกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก อิทธิพทัธ์วรกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก อุดมเดชาเวทย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
พิมพช์นม ์ใจซ่ือ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพต์ะวนั ประเสริฐศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพท์อง ปกจา้ย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พิมพทิ์พย ์ลีโคตร สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พิมพธ์าร ถุงสุวรรณ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพน์ภา เช่ียวชาญ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
พิมพน์ารา ป้ันกล ่า เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
พิมพนิ์ภา ด ารงตระกูล เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบรีุ กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพนิ์ภา ตั้งสกุล สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พิมพนิ์ภา พ่ึงพรพนัธ์ุ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพนิ์ภา แสงทอง ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพนิ์ภา แสงทอง ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา การบริหารและการจดัการสาขาวิชาบริหารบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพป์ระภสัสร์ กอ้งเกรียงไกร ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พิมพผ์กา นาวี รังษีวิทยา เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิมพพ์ลอย กวาวสิบสาม สา น่าน สถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพพิ์ชชา บญุผา้ทิพย์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพพิ์ชชา รุ่งเรือง สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศิลปากร
พิมพพิ์ศา พทุธิกรณ์ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
พิมพพิ์ศา อนุฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพภ์รณ์ ภาติกบตุร พานพร้าว หนองคาย สงัคมศาสตร์บรูณาการ  วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
พิมพภ์ศิญา พนัธ์หวา้ ปทมุวิไล ปทมุธานี สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพม์าดา กรุ่นสูงเนิน ทวีธาภิเศก บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพม์าดา ชยัจ ารัส สตรีราชินูทิศ อุดรธานี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พิมพม์าดา แซ่ยอ่ง หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพม์าดา ณ พทัลุง เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
พิมพม์าดา บญุศรี หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิมพม์าดา ภิรมย์ อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (นานาชาติ) ขอนแก่น
พิมพม์าดา วรพิชาสวสัด์ิ กลัยาณวตัร ขอนแก่น สาขาวิชาการจดัการการคลงั(คณิต-ศิลป์) ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

พิมพม์าดา วชันะประพนัธ์ วรนารีเฉลิม สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิมพม์าดา สร้อยส าโรง โยธินบรูณะ กรุงเทพ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พิมพม์าดา อนุฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ศิลปากร
พิมพร์พี สกิดใจ ไม่ระบขุอ้มูล ไม่ระบขุอ้มูล ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พิมพรั์ฐชฎา กาญจนศภุศิริ สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พิมพรั์ตน์ สุขสมโภชน์ เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" พระนครศรีอยธุยา เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพล์ดา วินิจสร นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพล์ภสั กล่ินโภคา พิชยัรัตนาคาร ระนอง ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิมพล์ภสั กล่ินโภคา พิชยัรัตนาคาร ระนอง นิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิมพล์ภสั ชมภูพฤกษ์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ขอนแก่น
พิมพล์ภสั ทศันพนัธ์ุ สงวนหญิง สุพรรณบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พิมพล์ภสั พงศก์ระพนัธ์ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพล์ภสั มหาโกลากุล เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพว์รีย ์เผือกข า ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน1) วลยัลกัษณ์
พิมพว์รีย ์พงศพิ์สิฐสนัต์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช สถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพว์ลญัช ์ชยัเวทย์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รังสีเทคนิคสาขาวิชาภาควิชารังสีเทคนิค วิทยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
พิมพว์ลญัธ์ สรงเนย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พิมพวิ์ภา วิเชียรเก้ือ ศรียาภยั ชุมพร ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
พิมพศ์ภุา เอ้ือสกุลกานต์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
พิมพชัฌา ช่างพดู หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิมพิกา จนัทฤดี นารีนุกูล อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
พิมพิกา ธนเจริญพิพฒัน์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เทคโนโลยกีารจดัการสาขาวิชาการจดัการการบิน สถาบนัการบินพลเรือน
พิมพิไล จนัทประสาร หวัตะพานวิทยาคม อ านาจเจริญ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย มหาสารคาม
พิมพิศา จนัทราศรี สิงห์สมุทร ชลบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
พิมพิศา หนูสุข สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
พิมมาดา พนัธ์ศรี พิบลูมงัสาหาร อุบลราชธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
พิมมาดา มีสิทธ์ิ สิรินธร สุรินทร์ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมรดา อ านกัมณี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั เพชรบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิมฤทยั ทาริวิก ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
พิมลชญา เอกาพนัธ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียวเชิงบรูณาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พิมลพฒัน์ พสุนนท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
พิมลภสั อุดราช ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
พิมลรัตน์ แทนคอน สมุทรปราการ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พิมลรัตน์ ผกูคลา้ย บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
พิมลวรรณ จึงรุ่งเรืองหิรัญ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิยดา จ  าปาค า ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
พิยดา พหลภกัดี สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิยดา สมพรภู่ประเสริฐ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
พิยดา สุริยะศรี เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
พิยะดา สุริยะวงค์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
พิรญาณ์ พิจารโชติ ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พิรญาณ์ พทุธรักษา ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พิรญาณ์ ศรภกัดี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พิรญาณ์ โสมมา อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พิรดา มูลสมบติั ยโสธรพิทยาคม ยโสธร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พิรดา อินทร์ทอง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิรพชัร์ จินายน ระยองวิทยาคม ระยอง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
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พิรักษ ์สมสกุล ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
พิริยานนัท ์ไพโรจน์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
พิลาศลกัษณ์ แสนสม สมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิไลวรรณ โคว้ไพโรจน์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
พิศกัย ์ปลาสุวรรณ์ สตรีศรีน่าน น่าน ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
พิศิษฐ ์สมัพนัธวงศ์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิศทุธ์ิ ใจสุดา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิษณุพงษ ์กรศรี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พิสาลกัณ์ ไพโรจน์นภา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ศิลปากร
พิสิฐชยั ผนัผาย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
พิสิฐพงศ ์ปาละวิสุทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิสิษฐ ์พลอยงาม แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาสเปน ขอนแก่น
พิสิษฐ ์สุรันนา หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
พีร์ หวยสูงเนิน บญุวฒันา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรโชติก ์ทองนาคะ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
พีรญา มีศรี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พีรณัฐ จินานุสรณ์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร โลจิสติกส์สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บรูพา
พีรณัฐ แมน้มินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
พีรดนย ์บญุแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พีรดนย ์พ่ึงพงษ์ ศรียาภยั ชุมพร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรดล นาคะยนืยงสุข สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
พีรดา กาฬภกัดี ระยองวิทยาคม ระยอง ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรดา เก้ือกูลกวินวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการการผลิต (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
พีรดา ไขแสง มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมง แม่โจ้
พีรดา ตาละ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรดา พวัอุดมเจริญ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
พีรดา ภูวไพบลูยสุ์ข ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
พีรดา มงคลเสริม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรดา เมฆวิศิษฏ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
พีรดา สุวรรณดี พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ โลจิสติกส์สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี บรูพา
พีรดา เหมือนวาจา นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พีรพงศ ์ภกัดี พทัลุงพิทยาคม พทัลุง ธุรกิจการบินสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบิน ราชภฏัสุราษฏร์ธานี
พีรพร มงัคลาภิบาล ล าปางกลัยาณี ล าปาง นิติศาสตร์ พะเยา
พีรพล กรรณแกว้ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พีรพฒัน์ คา้เกิด รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
พีรพฒัน์ แซ่ซุย กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
พีรพฒัน์ เทศกุล เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรพฒัน์ พงศพ์ทุธชาติ เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรพฒัน์ พงศอ์ภิรักษกุล ปากพนงั นครศรีธรรมราช เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
พีรภทัร ค  าพิลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
พีรภทัร มา้กาบแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
พีรภาว ์ภกัคเ์รืองฤทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พีรยสถ ์พิลาฤทธ์ิ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน(คณิต-วิทย)์ ขอนแก่น
พีรวสั นาชยัดูลย์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พีรวสั วรรณอุดม ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
พีรวิชญ ์ทองนุย้ มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
พีรวิชญ ์แสงไพโรจน์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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พีระพล กรมนอ้ย เทศบาลวดักลาง ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
พีระเลิศ รติกร เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดดิจิทลั กรุงเทพ
พฒิุ จนัทร์บษุราคมั เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พฒิุกานต ์พิทกัษวิ์นยั เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
พฒิุกานต ์พิทกัษวิ์นยั เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
พฒิุพงศ ์แกว้ภา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
พฒิุพงศ ์พวงสนัเทียะ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป เทคโนโลยสุีรนารี
พฒิุพงษ ์สว่างอารมณ์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี) เกษตรศาสตร์
พฒิุภทัร สุทธิจนัทร์นภา อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
พฒิุเมธ ธีรเมธอคัรา สาธิตสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
พฒิุสรรค ์โตะ๊สงวนพนัธ์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พะเยา
พทุธกลัยย์าณี เช้ือบญุมา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พทุธธิดา น าไพศาล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พทุธรักษา พรหมบญัพงศ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) วลยัลกัษณ์
พทุธรักษา พรหมบญัพงศ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช การจดัการสาขาวิชาการเงิน วลยัลกัษณ์
พทุธิดา ตั้วสกุล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
พทุธิดา ศิลแสน โพนทองวิทยา ร้อยเอด็ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
พทุธิดา สวสัดีประเสริฐ พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
พทุธิพงศ ์พงษกิ์จเดชโชติ อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พธิุตา บวัเกตุ จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทลัคอนเทนตแ์ละส่ือ วลยัลกัษณ์
พธิุตา หิรัญค า ชยับาดาลวิทยา ลพบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
เพชรชรัตน์ ลูกเพชร โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
เพชรธิดา ประยรูหาญ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เพชรรัตน์ หล่อปา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
เพชรรัศม์ิ ทิพยศภุลกัษณ์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
เพชรลดา พลอยเพช็ร สตรีอ่างทอง อ่างทอง สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
เพชรศิริ อยูเ่พชร สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
เพชรายธุ ช านาญ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
เพญ็ธญัพฒัน์ กรวดคา้งพลู สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เพญ็นภา เลก็อ าพนัธ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
เพญ็นภา อิสลาม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
เพญ็พชัชา สารีพร สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
เพญ็พิชชา กาวีวน มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชชา เจริญกิตตินุกูล วรนารีเฉลิม สงขลา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(วิชาเอกวรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชชา ทวีกิจเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพญ็พิชชา ธนาวุฒิ นราธิวาส นราธิวาส นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
เพญ็พิชชา พรหมรักษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชชา พละทรัพย์ สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
เพญ็พิชชา พวงเงิน สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
เพญ็พิชชา มหาแกว้ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
เพญ็พิชชา วชัรโพธ์ิ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชชา สินสม สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชญา โพธ์ิอุไร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
เพญ็พิชญา มาดี หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
เพญ็พิชา อรกุล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
เพญ็พิสุทธ์ิ พรมอว้น ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
เพญ็ลดา ภคประสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
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เพญ็ลกัษณ์ เทียมสูงเนิน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
เพญ็หทยั หงส์นพคุณ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
เพราพิลาส ยอดหนู หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
เพลงภสัสร ผอ่งศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพียงรัก อรชร อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร การคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เพียงวริญญ ์ศภุสุวรรณ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
แพรกานต ์อศัวทวีโชค สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร เกษตรศาสตร์
แพรธารทิพย ์หวงัขอ้กลาง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
แพรพลอย ถือธรรม คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
แพรพลอย เพช็รพงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
แพรพลอย ศรีบตุตะ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
แพรพิไล แดงมณี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
แพรเพชร มัง่มี พนุพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
แพรรดา กลัยาศิริ อ  ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
แพรวประภา วุฒิสาร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน แผนท่ี 1 ขอนแก่น
แพรวภาพรรณ แสนวิทยากร เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
แพรวรุ้ง หนูสงค์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
แพรวา ธรรมพทุธรักษา ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
แพรวา พฤกษะวนั ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
แพรวา ภูมิจนัทร์ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
แพรวา มูลมา มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
แพรวา รุจิรักษพิ์พฒัน์ สาธิต "พิบลูบ าเพญ็" มหาวิทยาลยับรูพา ชลบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) เกษตรศาสตร์
แพรวา ศรีราชรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ไพรด ์เมฆสมัพนัธ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ไพรระหง ขนุชาติ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ไพลิน ชีวตานนท์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาสารคาม
ไพลิน วรวิเศษ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ฟองแกว้ เทียมมณีรัตน์ ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ฟาตีมะห์ ละมูลเกษ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการสาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สวนดุสิต
ฟาตีมา ลาเตะ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
ฟ้าประธาน มัง่ทอง ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ฟ้าประธาน มัง่ทอง ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ฟาร์มี หะยดีามะ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ฟาริดา เชิงสะอาด ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
ฟาริดา ซิว สตรีศึกษา ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียวเชิงบรูณาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ฟารีดา ใบศลสกุณี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพ เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฟารีดา มุเส็มสะเดา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฟารีรัตน์ อารง สุไหงโกลก นราธิวาส เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฟารุส ซิมะ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
ฟ้าใส ด าช่วย พทัลุง พทัลุง โลจิสติกส์สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บรูพา
ฟ้าใส ไทยทวี ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก) เกษตรศาสตร์
ฟ้าใส เปียคลา้ย ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ฟ้าใส สีหะโชติ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
ฟิรด้ี ยะมนัยะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาสงัคม ราชภฏัสงขลา
เฟาซียะห์ ยตีาเห คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ภคนนัท ์สายเมฆ นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ขอนแก่น
ภคพร แบนอภยั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
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ภคพร เป็นสุข เลยพิทยาคม เลย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ภคพล ไชยจ า นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
ภคพล บรรดาศกัด์ิ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภคพิม บรูะ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ภควดี บญุมาก เบญจมราชาลยั กรุงเทพ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ภควรรณ พยคัฆนนัท์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภควินทร์ ติวไธสง มญัจาศึกษา ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ภคอร ปิยะกุลภทัร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ภคิน จิตรแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภคิน แซ่หยง่ นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
ภฑิล วิภาสวสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ภณิดา จนัทรศิริพทุธ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ภณิดา ทวีวงศท์รัพย์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภณิดา สิงห์ทอง นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภนิดา สิริวุฒิวิวฒัน์ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภรณ์ชนก ชิดชอบ ราชินี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ภรดา บญุชู สงวนหญิง สุพรรณบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
ภรภทัร ทองธีรสกุล บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ขอนแก่น
ภรภทัร สระองั สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภรัณยา แกลว้เกษตรกรณ์ อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภราดล ชูยศ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ภวิศ บญุกระพือ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภโวทยั เชิดชยัศรีพงศ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภโวทยั เชิดชยัศรีพงศ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาData Science เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภสุ ศิริพงศาวลี บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
ภกัดิพร สิงห์สุริย์ พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
ภคัจิรา ค  านิล สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ภคัจิรา ค  านิล สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ภคัจิรา ค  านิล สิรินธร สุรินทร์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ภคัจิรา ค  านิล สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ภคัจิรา ประมุทจิต จกัรค าคณาทร ล าพนู บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ภคัจิรา ปัญญาทอง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ภคัจิรา เลิศเสรีพฒันกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภคัจีรา มุณีสิทธ์ิ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ภคัชฎา เครือวงค์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภคัพงศ ์เน่ืองจ านงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
ภคัพงศ ์ลีไตรรงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ศิลปากร
ภคัพล แซ่โคว้ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภคัพล สตะนีกรรณ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ เชียงใหม่
ภชัรินทร์ ตระกูลแสน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
ภณัฑิรา จนัทระ พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
ภณัฑิรา เทพวงษา รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ภณัฑิรา ภู่เนตร เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภณัฑิลา บวัผนั บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ภณัฑิลา วิเศษมงคลชยั บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาการจดัการสาขาวิชาบญัชี ราชภฏับรีุรัมย์
ภณัฑิลา เหล่าใหญ่ เรยนีาเชลีวิทยาลยั เชียงใหม่ ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัทิยา บญุแทน่ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล
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ภทัธรินทร์ สีหานาท สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
ภทัรกร อะนนัต์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภทัรกนัย ์นาประสิทธ์ิชยั วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรกานต ์นิยมพานิช เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ภทัรจาริน เงินใย ภูเขียว ชยัภูมิ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัรจารีย ์ชาญสิทธ์ิจิรากุล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรจิรา คงนุ่น พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
ภทัรชนก กานะ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
ภทัร์ชนก แสงร่ืน ราชินี กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภทัรดา ฐานวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร โบราณคดี สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
ภทัรดา เทพทอง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
ภทัรดา ผดุงนานนท์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรเดช แสงสว่าง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ภทัรธานี กรองทอง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรธิดา จุฬุวรรณ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ภทัรธิดา สุวรรณคง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ภทัรธิรา หมุดธรรม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ การบริหารและจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรนรินทร์ คงไสย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน รังสิต
ภทัร์นฤน จินตกานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ภทัรนนัท ์จิรนนัทธ์นากร เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ภทัรนนัท ์แซ่ชงั สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภทัรนนัท ์นาคฤทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภทัรนนัท ์บชูากุล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัรนนัท ์บชูากุล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
ภทัรนนัท ์ศรีเพชร บรูณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรนนัท ์ศิลานนัท์ กนัตงัพิทยากร ตรัง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรนนัทน์ จนัแดง พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรนิดา ไทยสวสัด์ิ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
ภทัรนิษฐ ์ไชยสุ้ย เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ภทัรนิษฐ ์ธรรมโรจน์จิระ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ เทคโนโลยชีีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละหอ้งผา่ตดั นวมินทราธิราช
ภทัรนิษฐ ์บญุญานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภทัรพร เขาแกว้ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ภทัรพร ผอบทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรพร พรหมรักษา ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรพร พาเจริญ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภทัรพร พลูทรัพย์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ภทัรพร เวียงแกว้ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ภทัรพล คงชูชาติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรพล ทองทะเล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัรพล เพ่ิมพลู วดัไร่ขิงวิทยา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ภทัรพล ภทัรรัตนานนท์ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ภทัรพล อุโคตร สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรภร ฉายแสง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ภทัรภร ไทรงาม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ภทัรภร ภู่ประเสริฐ อุดมดรุณี สุโขทยั บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว นเรศวร
ภทัรภรณ์ แจ่มศิริรัตน์ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรภรณ์ เฉิดทรัพย์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
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ภทัรภรณ์ อารีเอ้ือ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรมน ชา้งเผือก สิงห์สมุทร ชลบรีุ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรมน นกนอ้ย สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรลดา ชิงจนัทร์ ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรลดา ปักกงัเวสงั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรลดา เมษพนัธ์ุ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ภทัรลดา สงัเกตการณ์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บรูพา
ภทัรลดา อคัรพานิชไตรภพ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ภทัรวดี จิตนาวา สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภทัรวดี ชูจนัทร์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสรสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมสารสนเทศทางการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภทัรวดี ชูจนัทร์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สารสนเทศสาขาวิชานวตักรรมสารสนเทศทางการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภทัรวดี ไชยตรี สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วลยัลกัษณ์
ภทัรวดี ไชยตรี สตรีพทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์สาขาวิชาหลกัสูตรภาษาไทย วลยัลกัษณ์
ภทัรวดี นวลปาน สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรวดี ปานหงษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ภทัรวดี อ่องนก นารีวุฒิ ราชบรีุ เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาสตัวศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภทัรวรรณ ทิพยสู์ตร จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ กายภาพบ าบดั สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั มหิดล
ภทัรวรรณ มีทรัพย์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
ภทัรวุฒิ กมลประเสริฐสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรวุฒิ กมลประเสริฐสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรศยา สารขนัธ์ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
ภทัรศรี อิศรางกูร ณ อยธุยา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ภทัรสุดา ค  าพนั สตรีราชินูทิศ อุดรธานี การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาการบญัชี มหาสารคาม
ภทัรสุดา นรุตมเ์พ่ิมสิน ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภทัรานิษฐ ์แกว้ไพบลูย์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรานิษฐ ์คุณรัตน์ เบญจมราชูทิศจนัทบรีุ จนัทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรานิษฐ ์นพรัตน์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภทัรานิษฐ ์บวัระพา จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทัรานิษฐ ์บวัระพา จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ภทัรานิษฐ ์อินทะมณี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรานิษฐ ์อุ่นผาง ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาลยัพฒันาชุมชนเมืองสาขาวิชาซ่อมบ ารุงราง นวมินทราธิราช
ภทัราพร แกว้ทอง เด็กสากลนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
ภทัราพร ขอกั้นกลาง เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
ภทัราพร ดวงสินธ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ภทัราพร ป้องทพัไทย สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัราพร พรมบตุร รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร บริหารและการจดัการสาขาวิชาการจดัการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ภทัราพร พนัธ์ดี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัราพร วงษท์อง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ศิลปากร
ภทัราภรณ์ จนัทเดช สารคามพิทยาคม มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ภทัราภรณ์ ชารีจิต ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัราภรณ์ ชารีจิต ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ภทัราภรณ์ แทน่แกว้ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภทัราภรณ์ วงศง์ามสุข กลัยาณวตัร ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
(ศิลป์) ขอนแก่น
ภทัราภรณ์ สุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัราภรณ์ อาษากลาง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภทัราภา พริกนุ่น สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ภทัราวดี มุงคุณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
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ภทัราวดี อิสสระ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัราวุธ ไวเกษตรกรณ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
ภทัริกา เซ่ียงว่อง สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
ภทัริญา อินทร นารีวุฒิ ราชบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรินทร์ธร กอ้นตาล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัรีชญา รุจีพฒันะสุนทร ล าปางกลัยาณี ล าปาง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ภทัรียา มะหะหมดั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
ภทัวรรณ ก๋งเจ่น วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภธัราภรณ์ ใยทองบุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบรีุ ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
ภศัรา พรหมฤทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภสักรณ์ หาญพนัธวณิช เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
ภสัชญา หนูทอง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (การทอ่งเท่ียว/การโรงแรม) วลยัลกัษณ์
ภสัมน แสงเทียน สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภสัราภรณ์ จารุกุลธนวจัน์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ ลพบรีุ การออกแบบสนเทศสามมิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภสัราภรณ์ ผอมเสง้ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภสัราวรรณ นาคชุ่ม สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
ภสัสร ศิริ พทัลุง พทัลุง สถาปัตยกรรมศาสต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภสัสรีนนัทน์ วงษส์ว่าง ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี มนุษยศาสตร์และการจดัการการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาการบิน กรุงเทพ
ภากร เช่ียวชยัวฒันากุล ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ภาคภูมิ ชยัพิเดช เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ภาคิณ วงศช์นะภยั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการทอ่งเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ ขอนแก่น
ภาคิณ อินทร์ดว้ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาญุภทัร อสตัถวาสี วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร รัฐประศานศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ภาณุ สาลีนุกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาขาวิชาการจดัการการคลงั(คณิต-วิทย)์ ขอนแก่น
ภาณุกานต ์ม่วงนอก เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภาณุทรรศน์ ศขุอารีย์ ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมศาสตร์น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาณุพงศ ์ขวญัมณี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภาณุพงศ ์จนัทร์มโน เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ภาณุพงศ ์จุย้ซ่ือ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ภาณุพงศ ์ถ ้าสุทะ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ภาณุพงศ ์นาคมณี เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภาณุพงศ ์นามมนตรี บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
ภาณุพงศ ์บวัใหญ่ ปัญญาวิทย์ ตรัง เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้าสาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า แม่โจ้
ภาณุพงศ ์สงนวล พิชยัรัตนาคาร ระนอง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภาณุพงศ ์สาระโภค ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ภาณุวฒัน์ ปึงปิยะกุล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ภาณุวฒัน์ พิทกัษชี์พเจริญ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ภาณุวิชญ ์แป้นนอ้ย เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาณุวิชญ ์ศิริมงคล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาณุวิชญ ์ศิริมงคล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารและการจดัการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาธร เกษมโสต วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภานรินทร์ กรรณจิตร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
ภานรินทร์ ตั้งจิตมัน่ธรรม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ภานุชนาถ มากอินทร์ พทัลุง พทัลุง โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ภานุเดช เพง็บญุ สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภานุพงศ ์สุวรรณวงษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
ภานุมน มีนิล อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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ภานุวรรณ กนัยาประสิทธ์ิ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร การบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภานุวฒัน์ ค  าใส พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ภานุวฒัน์ เพชรมาศ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภานุวฒัน์ มีพร้ิง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
ภานุวฒัน์ แววศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ภานุวิชญ ์อนัประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาพชัร ลิลิตธรรม วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภารดี ค  าสอน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภารดี สิมสวสัด์ิ เลยพิทยาคม เลย เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
ภาวนา กอเดช กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ภาวิณี ณ ตะกัว่ทุ่ง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาวิดา พงษเ์สือ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
ภาวิดา เพชรฤทธ์ิ บรูณะร าลึก ตรัง อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศิลปากร
ภาวิดา หลกัฐาน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ภาวิดา หลกัหาญ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาวิดา หลกัหาญ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาวิต ธนภูมิชยกร อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ภาวิตา ธรรมโชติ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัสุราษฏร์ธานี
ภาวิตา เบญ็ล่าเตะ๊ ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ สงขลานครินทร์
ภาวินี โตะ๊ทบัทิม อุดมดรุณี สุโขทยั เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ภาวินีย ์พรวิจิตโรจน์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาษิตา พงษอ์มรพรหม โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ภาษิตา สิทธ์ิไตร พทัลุง พทัลุง บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี แม่ฟ้าหลวง
ภาสกร งามพกัตรา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ภาสกร โพธ์ิแกว้ เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาสพล วงังาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ภาสพล สมรศาสตร์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภาสวิชญ ์ปิตุยะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา ศิลปากร
ภาสินี พรมเมืองดี อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภาสินี รุจาคม เรยนีาเชลีวิทยาลยั เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาสินี สินเทศ อุดมดรุณี สุโขทยั ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฝร่ังเศส นเรศวร
ภาสินี อิศรางกูร ณ อยธุยา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
ภิญคเณศวร์ สาลี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ภิญญดา บญุตั้ง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ภิญญดา เพช็รทวี หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ภิญญดา วิชาชยั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ภิญญดา อ่านนอก สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภิญญาพชัญ ์มทัยา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ภิญโญ อรบตุร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
ภิมลพรรณ นามโส สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
ภิรญา กนัตงักุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ภีมคามิน วนัดี อรัญประเทศ สระแกว้ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภีมเดช สถีรศิลปิน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภีมพฒัน์ อุทยัรัตน์ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภีมภทัร ติยะจามร พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภีรดา หงษล์ดัดาพร เลยพิทยาคม เลย เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
ภุธิตา โอปลอด ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
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ภูกิจ วุฒิดิษยกร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูดิน ประอินทร์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ครุศาสตรบณัทิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา เคร่ืองมือเอกดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูดิศ หอมเจริญ เบญจมราชูทิศจนัทบรีุ จนัทบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภูตะวนั พรมโชติ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ภูธกานต ์ทองพลาย พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
ภูนฎา มยัรัตน์ นางรอง บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ภูบดินทร์ สิงห์นิล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ภูเบศ พลูสวสัด์ิ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวตักรรม วลยัลกัษณ์
ภูเบศ พลูสวสัด์ิ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาเกษตรและนวตักรรม วลยัลกัษณ์
ภูเบศ เมืองยศ มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ภูพิงค ์แกว้บางพดู กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ วลยัลกัษณ์
ภูพิรัฐ ศึกขะชาติ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด์) วลยัลกัษณ์
ภูพิสิษฐ ์ค  าพฒุ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ภูมิ ภูมี สภาราชินี ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูมิ ฮาซนั สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ภูมินทร์ นพเคราะห์ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการน.บ. (นิติศาสตร์) เกษตรศาสตร์
ภูมินทร์ บญุมา ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมินทร์ สุวรรณสิงห์ สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาITE รังสิต
ภูมินนัท ์อรรคะเศรษฐงั พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ บรูพา
ภูมิผกา ธิติถาวร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย ทกัษิณ
ภูมิพฒัน์ ลกัษณะพาหุ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภูมิพนัธ์ ภูมิสวสัด์ิ ศรีวิทยาปากน ้า สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภูมิพิสุทธ์ิ จิตติพทัธพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
ภูมิภณัฑ ์วาจรัตน์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ภูมิภทัร พิสิษฐรั์ชชานนท์ โพนทองวิทยา ร้อยเอด็ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิภทัร เสวกพรหม สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูมิรพี ขนุพานเพิง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รัฐประศานศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ภูมิรพี คนัธกุลวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
ภูรดา ทิมประเสริฐ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ภูริ เจริญมณีเวช กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ภูริ อนุโลมสมบติั อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภูริช ศภุกิจมงคล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
ภูริชญา เกิดกมล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ภูริชญา ฉาบพลอย วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ภูริชญา แยม้อ าพล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูริชญา วงคส์รรศรี ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย สถิติประยกุต ์(สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูริชญา สุวรรณสะอาด พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
ภูริชญา อุติลา สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริชญา อุติลา สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริณัฐ ชยัสาร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ภูริณัฐ เนตรวชิรกุล แสงทองวิทยา สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
ภูริณัฐ ปิวาวฒันพานิช หอวงั กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูริต อ่ิมใจ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูริตา ข  ากล่ิน ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ภูริทตั จนัทร์เสถียร อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง นิติศาสตร์ ทกัษิณ
ภูรินทร์ อนุโลมสมบติั อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภูริพฒัน์ วรรณประไพ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
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ภูริพฒัน์ สว่างวงศ์ แสงทองวิทยา สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ภูริภทัร์ กีรติอมรศิรวุฒิ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริภทัร ธานี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ภูริภทัร เหลืองอรุณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ภูริวจัน์ วิทยาสิทธิภาคย์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริวจัน์ อุดมพิทยสิทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูลิตา จ  าพานิชย์ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูวกร คา้ธญัเอกมงคล สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูวเดช เจริญคีรี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ภูวเดช สืบสุโกศล พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูวฤณ พลูเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาชุมชน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูษณิศา เชิญรัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ เกษตรก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูษณิศา พงษไ์ทย นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูษิต ภาษี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูสิทธิ ใบไพศาล นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ภูสินี ชีวสิทธิยานนท์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ภูสุดา เดชอรัญ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
โภควินท ์ใจหา้ว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
มกรพงศ ์คงสนิท พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ นเรศวร
มงคล อินอ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
มงคลวฒัน์ ปัญญา วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
มญชุพิ์ชา พนัธ์ุเพ่ิมพลู สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร บญัชี กรุงเทพธนบรีุ
มณฑรัตน์ วิรุฬห์ชยัโชติ สตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระราชนูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
มณฑิรา คงแกว้ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
มณฑิรา แซ่ล่ิม สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มณธรา เกียรติเรืองชยั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
มณิภา วฒันกุล นราธิวาส นราธิวาส อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
มณีจนัท ์กาญจน์วิวฒัน์ สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
มณีจุฑา วิเชียรศรี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เศรษฐศาสตรบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
มณีชาติ ช านาญ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มณีพร สองแกว้ สตรียะลา ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
มณีลกัษณ์ รัตนคช หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
มณีใส ศิริเลิศไชยากุล อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ศิลปากร
มธุภาณี หิรัญสาย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
มธุรฎา สุรกาญจน์ ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
มธุรส คงเกษม จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มนชนก ทองใบใหญ่ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
มนตน์ภา อาวาทย์ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มนทกานต ์กวนเมืองใต้ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
มนปริยา ปิยมาตย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
มนภรณ์ ศรีปลัง่ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
มนภทัร คงแกว้ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
มนสิชา สีโมรส แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
มนสินี วิวฒัน์ภาสวร สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
มนชันนัท ์รอดเรืองศกัด์ิ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
มนญัชยา คา้ของ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มนสันนัท ์เกตุนิล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
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มนสันนัท ์แกว้ปลอด เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บญัชีบณัฑิต ศิลปากร
มนสันนัท ์นามสง่า ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สหเวชศาสตร์สาขาวิชาโภชนบ าบดัและการก าหนดอาหาร บรูพา
มนสัวรรณ เสือสิงห์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
มนสัวรรณ เสือสิงห์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
มนสัวรรณ องอาจ อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
มนสัวรรณ องอาจ อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง นิติศาสตร์ แม่โจ้
มนสัวิน กุลพรศิริกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาพฒันาการเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มนสัวี ช านาญเอ้ือ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
มนสัวี ฤทธ์ิเชาวนะ สุขมุนวพนัธ์ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มนสัวีร์ ผมหอม สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
มนสัสินี เวชวิฐาน สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
มนสัสิรี ลีลาวิจิตร สารสาสน์วิเทศบางบวัทอง นนทบรีุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
มโนชา ประชากูล สิรินธร สุรินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
มยริุญ ทิมินกุล สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์
มล อ่วยยือ่ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการจดัการธุรกิจ (วิทย)์ ขอนแก่น
มลฑิตา เนียนสนัเทียะ สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มลธิดา ศรีด า สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
มลธิตา สมศรี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
มลธิรา ค  าพนั ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
มลิวลัย ์ภูมูลนา วดัป่าประดู่ ระยอง บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
มหศัพจน์ พงษพ์านิช วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
มงักร จนัทบรีุ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
มงักร อินทรโชติ มหาวิทยาลยั ปทมุธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มงัคเลศ ยอดไชย ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
มงัสิภรณ์ ปริปรุณะ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
มชัฌิมา เจริญรอย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ ศึกษาศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา) เกษตรศาสตร์
มชัฌิมา ม่วงสวย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
มชัฌิมา สมบรูณ์ผล สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร เกษตร สาขาวิชาอาหารโภชนาการและการก าหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
มชัฌิมาพร ต้ือค า ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มญัฑิตา รักวนิชย์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
มณัฑนา มูลลกัษณ์ ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน1) วลยัลกัษณ์
มณัฑนา ลีลาศ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ นเรศวร
มณัฑริกา พวงแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
มธัวรรณ สีมาวิจยั ราชินีบน กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
มนัตา คว้นแอ่ม สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มลัลิกา พฒันาวรกุล พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
มลัลิกา ย ัง่ยนื ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ การจดัการและการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาบญัชี บรูพา
มลัลิกา ศิลปธิวฒัน์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน แผนท่ี 1 ขอนแก่น
มลัลิกา สุนนัทะนาม ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
มาฆวรรณ จงภกัดี เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
มาติกา ทองจืด พลวิทยา สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
มาติกา ปังคานนท์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มาติกานต ์เผา่พลทอง เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ เทคโนโลยกีารจดัการสาขาวิชาการจดัการการบิน สถาบนัการบินพลเรือน
ม่านไหม ครองยทุธ สุวรรณภูมิวิทยาลยั ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มานิตา เจริญรักษา พทุธชินราชพิทยา พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
มานิตา พรหมจินดา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
มานิตา ภู่วิเศษ บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
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มานิตา อ่อนนอ้ม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มารินทร์ ภูนิคม สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
มาริศา ศรีสวสัด์ิ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
มาริษา แซ่ล ่า หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
มาริษา ทศันธารากร สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มาริษา ลิมปธนโชติ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
มาริสรา หงษคู์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
มาริสา ศรีเปรม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มาริสา เสณีตนัติกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
มาลยัรัตน์ สุริยะพิทกัษ์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
มาลินี กรัณฑสุทธานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
มาลินี บวัทอง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
มาลินี ปานมีทรัพย์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
ม่ิงขวญั จิตวศิน จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มิจิรา สุปัน ทา่วงัผาพิทยาคม น่าน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
มินตรา กระแสสินธ์ุ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
มินตรา ตาตอเละ นราธิวาส นราธิวาส ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
มินนุวตัร รัตนคช สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
มิรันดา เกิดพลู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
มิเรียม ขวญัชยั เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมฯ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มิลาสิณี ก ่าสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอด็ รัฐศาสตร์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาสารคาม
มีนา เกตุปราช มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
มีสุข ช่วยพนงั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
มุกมณี ศรีทะ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มุกมณี สุทธินวน สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มุขพล แสงแกว้ บรูณะร าลึก ตรัง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
มุตตาพร จนัล่องค า สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ขอนแก่น
มูฮมัหมดั แดงหน า อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
มูฮมัหมดัอีรฟานร์ ยตีาเฮ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
เมฑาวี ตนัติเสนียพ์งศ์ เรยนีาเชลีวิทยาลยั เชียงใหม่ ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เมทีนี โพนแป๊ะ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เมธา ใจสม พิริยาลยั แพร่ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
เมธากานต ์คชศิริพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เมธานี ประสงค์ เลยพิทยาคม เลย มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เมธาพร เผา่ศรีเจริญ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก) เกษตรศาสตร์
เมธาพร สุขฑีฆะ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เมธาวี สาครสินธ์ุ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
เมธาวี อินทะชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
เมธิชยั คงสวสัด์ิ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นเรศวร
เมธินาถ สะชาพล พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพฒันาการเกษตร สงขลานครินทร์
เมธินี มณีพนัธ์ พทัลุง พทัลุง รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน บรูพา
เมพิชชามญชุ ์ศรีตระกูล ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
เมยว์รินทร์ ชาติทอง เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
เมยวิ์กา นาคะรังษี เลยพิทยาคม เลย เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
เมวินีย ์โตกระโทก มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
เมษนา อินโองการ พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
เมษร์านี กุลดา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
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ไมเคิล บี มีเดช มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
ยชญ ์วิภูษณะภทัร์ สภาราชินี ตรัง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ยมลพร เชิดบ ารุง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ยมลพร เชิดบ ารุง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ยลดา เวียงสิงขรณ์ แก่งคอย สระบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ยลรดี วิเชษฐพ์นัธ์ุ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ยลลดา ตุลาดิลก ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ยลลดา สุธาพจน์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
ยศพนธ์ รักษาวงศ์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
ยศวดี เจริญภูมิ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ยศวดี ศรีน่ิม ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ยศวดี ฮะเจ๊ียะสูนย์ ธญับรีุ ปทมุธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ยศศรัณย ์ยศกนัโท นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ยศสรัล คงสว่าง เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ยษิตา ศรีรับขวา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
ยอดกมล แกว้กรี อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ยอดขวญั รักลว้น มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(วิชาเอกวรรณคดีองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ยติุธรรม ศรีม่วง ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ยทุธนา บตุรจนัทร์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ สถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ยทุธนา สุรางคไ์ทย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ยทุธพิชยั พรมมา ทา่บอ่ หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ยทุธพิชยั พรมมิตร์ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ยทุธภูมิ ทองฉิม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ยทุธศกัด์ิ เดือนจ ารูญ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ยวุดี แกว้ใสย์ เดชอุดม อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ยวุรัชชยา ดุลยะนิธิรัชต์ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ยอิูชิ ซาโต อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
เยาวเรศ ศรีเมือง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
เยาวลกัษณ์ ขวญัชูด มหาวิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
เยาวลกัษณ์ จุย้อินทร์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ ศิลปากร
เยาวลกัษณ์ จุยานนท์ อสัสมัชญั คอนแวนต ์ล านารายณ์ ลพบรีุ เกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร พะเยา
เยาวลกัษณ์ ฉิมศิริ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต นเรศวร
เยาวลกัษณ์ ทรัพยเ์พ่ิมพลู สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
โยษิตา ดวงแกว้ ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ มหาสารคาม
โยษิตา เฟ่ืองปัญญา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารมวลชน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
โยษิตา เฟ่ืองปัญญา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง ศิลปากร
โยษิตา สิงห์ปลอด สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โยษิตา หวัใจแกว้ มธัยมตากสินระยอง ระยอง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รคริณญภาน สุวรรณฤทธ์ิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รชพร พฒิุประภาส ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
รชยา น่ิมพงษศ์กัด์ิ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
รชาดา พานิชนาวา พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รชานนท ์จุฬารมย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
รฐนนท ์ภูมิศรีสอาด สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รณกร องัศโุชติกุล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
รณยศ ชยัพลณทตั แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
รณยทุธ ศิริกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

รณิดา เกสรทอง เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รเณศ แสนเทพ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รดา ป้ันพานิช พระกุมารเยซูวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
รดาพชร อนวชั สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
รดารัตน์ ตุ่มมะ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
รดิศ วงศป์ู่ บวั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
รตา จวงจนัทร์เพญ็ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รตา จวงจนัทร์เพญ็ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
รติภทัร ชยัวรรณ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
รติมา มูลศรีนวล สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตหนองคาย ขอนแก่น
รพีพงษ ์ปิงยอง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
รพีพร วรรณรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รพีพรรณ สีนวล อุดมดรุณี สุโขทยั บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
รพีพฒัน์ คล ้าจีน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รพีภทัร สรรคพงษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
รภสัสา เพช็รจินดา วดัป่าประดู่ ระยอง จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ร่มธรรม แดงสิงห์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ร่มปรางค ์เอกฐิน หอวงั กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
รมิดา ธรรมโชติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รมิดา ประมวลเจริญกิจ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
รมิดา มีกล่ินกุหลาบ คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รมิตา ซรัมา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รมิตา แพสถิตถาวร พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รมิตา ศรีภูธร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รวิชา ทิวารังสรรค์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
รวินท ์ชีวรุ่งโรจน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รวินท ์ชีวรุ่งโรจน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ศิลปากร
รวินทพ์ร ล้ิมฐิติศกัด์ิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
รวินนิภา ฉตัรจอหอ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวินนัทน์ จนัทะบตุร อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวิพชัร์ บณุยสิทธ์ิเศวต นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
รวิวรรณ แสงจนัทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
รวิสรา ข  าเลิศ สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
รวิสรา ฉนัทวฒันา เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวิสรา บวัเงิน สิรินธร สุรินทร์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวิสรา เรืองสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวิสรา วงคน์อ้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย เชียงราย วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รวิสรา ศรีสมยศ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รวิสรา หางสอน ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวิสุต ข  าสร้อยทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รวิสุต ข  าสร้อยทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รวิสุต ข  าสร้อยทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รวีกานต ์บณุยวิสาข์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปากร
รวีธนา ปัญญา ตะพานหิน พิจิตร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
รษิณ โลดโดด ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
รสนนัท ์ชินพงศพ์าณิชย์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
รสริน จ าปา บรูณะร าลึก ตรัง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

รสิตา ติยภูมิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาชุมชน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รสิตา เพช็ร์วรุณ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาวิชาบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รสิตา ศรีวะปะ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาประถมวยั ทกัษิณ
รอนตะวนั รัชตพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ระพี อ่วมเจริญ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ระพีพร พงษอ์ารีย์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ระรินทร์ทิพย ์เรียบร้อย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ระลินธร พชัรพงษศ์กัด์ิ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร แผนท่ี 7 ขอนแก่น
ระวิวรรณ มัน่เพช็ร เลยพิทยาคม เลย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ระวีวรรณ ปอโนนสูง บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รักษณาลี สืบเหล่ารบ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รักษิณา พทุธา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
รักษิต ฤทธ์ิอร่าม สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต วิทยาเขตหนองคาย ขอนแก่น
รักษิตา พทุธวงศ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
รังรอง โกสิยาภรณ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รังสิมนัตุ ์เพชรประพนัธ์ อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รังสิมา จนัทร์ใส ทา่บอ่ หนองคาย ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (วิทย)์ ขอนแก่น
รังสิยา ผดุงกิจ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ พะเยา
รัชชานนท ์ขวญัแกว้ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รัชชานนท ์ชยัทิพย์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
รัชชานนท ์โตพลู ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัชชานนท ์ทิพยอ์กัษร สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รัชชานนท ์มณเฑียร พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชชานนท ์มีทรัพย์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรุงเทพ
รัชชานนท ์ล าทอง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ พฒันาการเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชชานนท ์ล้ีอนนัตศ์กัด์ิศิริ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผูป้ระกอบการระหว่างประเทศ ขอนแก่น
รัชชานนท ์สมควร พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
รัชชานนท ์เอ้ือนกลาง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
รัชดาพร ตน้เรือง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
รัชดาภรณ์ เรืองอุไร พนุพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี นวตักรรมการเกษตรและประมง สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
รัชดาภรณ์ ลู่ต่าม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
รัชดาภรณ์ สว่าง วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัชตา มงัธิสาร อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ศรีปทมุ
รัชนก ตนัติสตัยกุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สงขลานครินทร์
รัชนก สิทธิ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม แผนท่ี 1 ขอนแก่น
รัชนก อ้ือฮก นารีวิทยา ราสชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
รัชนาท ช่างเรือ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัชนีกร แซ่ลือ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
รัชนีกร รจนา ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชนีย ์ขนัธิวงค์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชพล กิตติอมรพงศ์ นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
รัชพล ค  าอ่ิม อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชพล พลวงคษ์า สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สงัคมศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง นเรศวร
รัชพล พลสงฆ์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
รัชภาคย ์ฤทธ์ิมาก เศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัชภูมิ ใจบญุ นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
รัญชิดา หยงัหลงั ศรียาภยั ชุมพร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
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รัญชิตา ชูเชิด ระยองวิทยาคม ระยอง สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัฐกรณ์ ศิลาทอง แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
รัฐกฤต พละกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศิลปศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
รัฐฉตัร ทองไสย เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
รัฐธรรมนูญ สมวงศ์ ค  าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
รัฐพงศ ์อยูน่าน เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
รัฐพร เพชรฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ เชียงใหม่
รัฐพร เพชรฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รัฐโยธิน โสภาพ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
รัฐศกัย ์นงัคลา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
รัฐศาสตร์ เจา้เจ็ด พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
รัดเกลา้ จอ้งสาระ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร  มุกดาหาร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รัดเกลา้ ชยัยศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
รัตติกาญจน์ แกว้หลา้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
รัตติยากร แกว้จนัทร์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
รัตน์ชาภรณ์ วิเศษ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด ทกัษิณ
รัตน์ดา มีชยั นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) เกษตรศาสตร์
รัตน์ติยา จนัปุ่ ม หนองสูงสามคัคีวิทยา มุกดาหาร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เกษตรศาสตร์
รัตน์พงษ ์สอนสุทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
รัตนพฒัน์ สมบติัธีระ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
รัตนภรณ์ เกล้ียงเกลา มุกดาหาร มุกดาหาร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บรูพา
รัตนภทัร อินมณเทียร พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
รัตนรัตน์ เจริญบตุร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
รัตนวลี สะอ๊ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัตนากร ค  าวนั วดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
รัตนากร เชิดปรุ วิเชียรมาตุ ตรัง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
รัตนากร พงศผ์กาทิพย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
รัตนาพร ภู่อ  ่า เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
รัตนาภรณ์ กลัน่ช่ืน เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัตนาภรณ์ ผูดี้ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัตนาภรณ์ พุม่แตง ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ สุโขทยั สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
รัตนาภรณ์ สภาพทรัพย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
รัตนาภรณ์ สาริการณ์ สตรีมารดาพิทกัษ์ จนัทบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัตนาภรณ์ หวานเหลือ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  แนวการเรียนศิลป์ค  านวณ สงขลานครินทร์
รัตนาวดี บญุอ่อน ทา่ตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัตนาวดี อินธิชยั เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
รัตนาวลี นุย้สง่า เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
รัตนาวลี เมธีสกุลกาญจน์ วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัศนิมาน ทางรัตนสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
รัศมี แว่นนาค สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
รัศสิกา ภูนะ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง แผนท่ี 1 ขอนแก่น
ราชรัตน์ รัตนโภคาวงศ์ นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ราชรัตน์ รัตนโภคาวงศ์ นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ริคะ ฮาบุ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
รินทร์ มสัสึดะ ปราจีนกลัยาณี ปราจีนบรีุ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น เกษตรศาสตร์
รินรดา แกว้จงประสิทธ์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี นเรศวร
รินรดา จนัทร์เจริญ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา เลือกสมรรถนะดา้นวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น
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รินรดา เตียวิเศษ พทัลุง พทัลุง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
รินรดา เนตรวชัรชยั สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
รินรดา ยาวิละ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
รินรดา รสารักษ์ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รินรดา ฤทธิราตรี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รินรดา วงศจ์ารีกิตติ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รินรดา สุขเกษม เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รินรดา เสริมศิริกาญจนา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
รีฟฮนั เจ๊ะเตะ๊ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
รุ่งกานต ์แสงนวล ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รุ่งตะวนั ตนัติพลานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
รุ่งทิพย ์ทรัพยม์าก สตรีอ่างทอง อ่างทอง ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุ้งทิพย ์ธนสินมาแดง ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
รุ่งนภา จ าปาพนัธ์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร โลจิสติกส์สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บรูพา
รุ่งไพลิน อนนัตธนวิทย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
รุ่งระวี เลาเลิศ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
รุ่งโรจน์ ลาดทา วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุจจิรา แซ่อ้ึง หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
รุจยา ศกัด์ิปกรณ์กานต์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
รุจรดา ค  ารังษี สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
รุจรวี มีลา ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุจรวี มีลา ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุจิกร อนนัตอมัพร ทุ่งหวา้วรวิทย์ สตูล เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
รุจิภาส กระต่ายเทศ นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
รุจิรดา เอ่ียมวิจารณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
รุจิรัตน์ ดาวเรือง สายปัญญารังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
รุจิรา เจนรุจี เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รุจิรา ผอมจีน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
รุจิรา พากุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุดรธานี สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
รุจิรา ภู่ทอง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
รุจิรา สุริยาเดชโรจน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุจิเรข ธนะชยั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุจิษยา ยอดระบ า สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
รุจิสา ค  าจีด สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
รุจีรัตน์ พรมอยู่ บณัฑิตศึกษาลยั พิจิตร สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง นเรศวร
รุซลนั หวัแหลม กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
รุวยัดา ลอแม หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สงขลานครินทร์
เรตินา พดัทอง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
เรวดี แกว้ศรีงาม สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ไรฮาน อะแม มุสลิมศึกษา สตูล มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ฤกษช์ยั เพชรสุวรรณพร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ฤทยัรัตน์ สงัขสุ์ด นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ฤทยัรัตน์ สายประภากร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร การจดัการสาขาวิชาโลจิต บรูพา
ลดา ปามา ตากพิทยาคม ตาก วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ลภสัรดา จุติตระกูลชยั อุดมดรุณี สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ลภสัรดา ม่ิงหม่ืนไวย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ลภสัรดา แสงพรหม หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ลภิศรา ไกรวีระเดชาชยั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ลลนา นครราช ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ลลิชา อโณทยัสุขวิเศษ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ลลิดา พิบลูย์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ลลิต มัน่หมาย หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ลลิตภทัร บ ารุงกาญจน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหิดล
ลลิตา แกว้มณี สารวิทยา กรุงเทพมหานคร บญัชีสาขาวิชาบญัชี ธุรกิจบณัฑิตย์
ลลิตา ชูข  า วิเชียรมาตุ ตรัง บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดดิจิทลั กรุงเทพ
ลลิตา ตนัติฤทธินนท์ อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ลลิตา ผา่นแสนเสาร์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป มหาสารคาม
ลลิตา รักษาพล แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ลลิตา รินทรานุรักษ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ลลิตา เหขนุทด นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ละอองดาว ศภุจิตตสุ์นทร หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ลกัขณา สดาษเสถียร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ลกัษณา ตุกชูแสง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ลกัษณา ตุกชูแสง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารและการจดัการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ลกัษณาพร ผา่นสุวรรณ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
ลกัษมณ ชินทะวนั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ลกัษมี หม่ืนพรานคีรี รักษวิ์ทยา ประจวบคีรีขนัธ์ รัฐประศานศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ลกัษิกา กรณีสุข กลัยาณวตัร ขอนแก่น เกษตร สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ลกัษิกา ศรีขวญั บรูณะร าลึก ตรัง ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลดัดาวลัย ์วรรณจนัทร์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ลทัธพล ค  าแพง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
 วิชาเอกการออกแบบเกม ศิลปากร
ลลัวลิยา สุรพิพิธ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ลาภวตั เตียวิเศษ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ลินลณี ภูลายดอก แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ลินลดา นาคงาม พระนารายณ์ ลพบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ลิลเลียน แคร็นทซ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ลีลาวดี ดีเดย์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการโรจิสติกส์ กรุงเทพ
วงศกร ถ่ีถว้น เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
วงศธร วรธนารัตน์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาลยัส่ือ ศิลปะ และเทคโนโลยี เชียงใหม่
วงศธร ศรีแกว้ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
วงศพทัธ์ จนัทร์โหนง สภาราชินี ตรัง อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
วงศพทัธ์ ทองเลิศ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วงศพทัธ์ิ ทศัน์สุวรรณ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
วงษวิ์สิทธ์ิ ตนัวิสุทธ์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วชรพร กูลหลกั นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
วชรพร สุขเอ่ียม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วชริญาพร คนชม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ รสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
วชิรญา ประมาระกา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
วชิรญาณ์ ไชยทองรักษ์ พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว สงขลานครินทร์
วชิรญาณ์ ทองค า สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วชิรญาณ์ ทองยอ้ย คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วชิรญาณ์ โรจน์บญุถึง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
วชิรญาณ์ หนูรอด มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
วชิรพล หะรัตพนัธ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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วชิรวิทย ์ใจหา้ว กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
วชิราภร โชติรัตน์ สายปัญญา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
วชิราภรณ์ ส าราญจิตต์ สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วณัชชา ชาวบางนอ้ย ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยา ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
วณิชชา โตวรกุล ตะพานหิน พิจิตร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
วณิชยา ปานเพชร มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
วณิชยา วานิชชงั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
วนชัพร เกษมศิริเพญ็ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
วนชัพร ชาวสวนแตง คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
วนชัพร ธรรมรัตนตนัติ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วนชัพร สงวนเช้ือ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วนสันนัท ์จนัทวงศ์ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
วนาลิวนั หนูกลบั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
วนิชา ชูพลกรัง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
วนิชา น่ิมแป้น พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วนิดา จอมสมสา มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
วนิดา ธีรพจนี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
วนิดา วิมลกาญจนา อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วนิดา อินทะวงศ์ หนองคายวิทยาคาร หนองคาย สงัคมศาสตร์บรูณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ขอนแก่น
วนิสสา สุทธิวรรณา บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรกมล ค  ารัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรกมล นองมาก สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรกมล มีระลึก สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สหเวชศาสตร์สาขาวิชาโภชนาบ าบดัและการก าหนดอาหาร บรูพา
วรกานต ์แซ่ลอ้ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรกานต ์สญัญาณเสนาะ นราสิกขาลยั นราธิวาส วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
วรญา โพธิสุข บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
วรดร คงจอก สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
วรดร สุภาเพียร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปากร
วรดา จุรุทา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
วรดา นุชทา่โพธ์ิ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
วรดา บนุนาค สตรีวิทยา กรุงเทพ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรดา อินเจียม พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
วรท ดว้งตอ้ย กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
วรเทพ ชูสงฆ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
วรนิษฐา ธุระกิจ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
วรนุช เขม็เพช็ร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
วรนุช สิงห์วี ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วรปรัชญ ์ยิม้เนียม ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
วรพงษ ์วิบลูพฒันพงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
วรพร ชูเชิด สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
วรพร บญุจนัทร์ธรรม สายปัญญารังสิต ปทมุธานี การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรพร ศรีพงษเ์สริฐ อนุกุลนารี กาฬสินธ์ุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
วรพรรณ เครือยศ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
วรพรรณ จนัทร์รุ่ง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรพรรณ สุขมณี ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
วรพรรษ สมหลกัชยั เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนคณิตศาสตร์) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วรพล ลีลาวรรณเขต สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
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วรพทัธ์ ตฤณเกศโกศล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรพิชชา บญุช่วย สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรภพ เกิดดี สตรีอ่างทอง อ่างทอง ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา เกษตรศาสตร์
วรภาดา เผ่ือนอุดม จิตรลดา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรมน เลิศสถิตย์ สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรเมธ ต๊ิบขนั สตรีศรีน่าน น่าน วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วรเมธ ปินตา เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรเมธ เปือยศรี นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
วรเมธ เรืองอร่าม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช การจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรเมธ สอนฮวบ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วรเมธ สิทธิเตโช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
วรรณกาน เนตรแสงศรี รัตนบรีุ สุรินทร์ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ แม่ฟ้าหลวง
วรรณฉตัร สายธารทอง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) เกษตรศาสตร์
วรรณพงศ ์เตชะพนัธ์รัตนกุล เด็กสากลนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร การคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรรณพร โฆษิตเจริญกุล อมัพรไพศาล นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วรรณภา รัตนชยัยง เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรรณภา อุ่นใจ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
วรรณรัตน์ สายขนุทด อุลิตไพบลูยช์นูปถมัภ์ ชยันาท เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
วรรณรัตน์ แสงโชติ บา้นไผ่ ขอนแก่น เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรรณฤดี สกุลสอน เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
วรรณวิศา จอมแกว้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรรณศกัด์ิ จนัทร์คงวงศ์ ราชด าริ กรุงเทพ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรณศิริ ค  ามุงคุณ มุกดาหาร มุกดาหาร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรรณศิริ ชยัชิตาทร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
วรรณษา ดาวกระโทก ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
วรรณษา พิมพรม ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
วรรณสิริ โอชาอมัพวนั คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
วรรณิกา อุดมสินวฒันา เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรรณิดา กลา้หาญ วดัทรงธรรม สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
วรรณิดา วงษส์มุทร สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรรณิดา ศรีวิมล คณะราษฎร์บ ารุงยะลา ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
วรรณิดา ศรีศกัดา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรณิภา ตนัติบลู วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วรรณิศา เช่ือมมณี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วรรธก เขมะไชยเวช แสงทองวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
วรรธนะ เครือหาญชาญพงค์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วรรธนะ สุวรรณคม ศรีนคร สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
วรรธิดา วีระเกียรติกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วรรวิษา จีนชาติ นางรอง บรีุรัมย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
วรรษกร นพสุวรรณ์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
วรรษกร นพสุวรรณ์ มหาวชิราวุธ สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรรษชล ประจงกร สุรนารีวิทยา นคราชสีมา อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
วรรษชล ม่วงน ้าเงิน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรรษชล เยีย่มสาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรรษมน วนัตาล คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
วรรัตน์ ชูปาน สตรีพทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
วรฤทยั พรกิตติยา เซนตเ์มร่ี อุดรธานี สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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วรวรรณ อยัราวงศ์ เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรวลญัช ์กุมผนั สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาลยัการศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ พะเยา
วรวลญัช ์คงเจริญ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรวลญัช ์ทรัพยศิ์ริโชค มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วรวิทย ์อินกรด สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรอาภา บญุกาพิมพ์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ขอนแก่น
วรัชยา แกว้ตนั หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์) เกษตรศาสตร์
วรัชยา บวัทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
วรัชยา สาราทิศ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วรัญญา แกว้เนิน เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรัญญา ขาวเขียว ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วรัญญา จุย้ไทย มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วรัญญา ชูคดี วรนารีเฉลิม สงขลา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สงขลานครินทร์
วรัญญา โนนทิง มหาวิทยาลยั ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
วรัญดา หิรัญเพช็รกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรัตถช์ยั ปานม่วง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัท ธนสหวรคุณ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลยัดุสิตธานี
วรัทยา แสงเรือง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
วรันธร กรุงแกว้ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วรันธร กรุงแกว้ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาชุมชน) เกษตรศาสตร์
วรันธร ตึกประโคน ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
วรันธร ภู่มณี เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วรันธร ว่องนิติธรรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
วรัยรัตน์ ตาเขียววงศ์ ระยองวิทยาคม ระยอง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
วรากร จนันวน สตรีพทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
วรากร โชติช่วง สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
วรากร ธุมาพนัธ์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วรางคณา เกล้ียงปราณีต โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์การพฒันา ศิลปากร
วรางคณา ไชยม่ิง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
วรางคณา วงศเ์จริญ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัศรีสะเกษ
วรางคณา โออ้วด เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
วรางครั์ตน์ นุชประเสริฐ อมัพรไพศาล นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
วรานนท ์บษุบงศ์ แสงทองวิทยา สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
วรานนัท ์สุขเกษม ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
วราพรรณ วงษส์ว่าง พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
วราภรณ์ นุ่มเจริญ วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
วราภรณ์ พลเยีย่ม โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
วราภรณ์ เพียรจนัทร์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
วราภรณ์ สอนฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
วราเมธ ยาสา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วรายสุ สายหยดุ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรายสุ สายหยดุ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี บริหารและการจดัการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วราลี ศรีสุข วิเชียรมาตุ ตรัง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วริทธนนัท ์ประเสริฐนู ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
วริทธ์ิธร ทิอวน พิริยาลยั แพร่ สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
วรินญา พรหมอินทร์ มหาวชิราวุธ สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
วรินญา เมธภทัรนนท์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตรบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
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วรินดา อารี สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วรินดา อุปชยั ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วรินทร ฉนัทโชติ อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรินทร ทองมาก วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
วรินทร วิชยัรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
วรินทร ไวพจน์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
วรินทร์พร บวัทอง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
วริยา แกว้เพ่ิม วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
วริศ โคบายาชิ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วริศ วิเศษโวหาร สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
วริศรา กิจจะ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
วริศรา ก้ิมหมอ็ง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
วริศรา โกเนตร์สุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
วริศรา ครามเขียว สีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ์) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริศรา จอมเพช็ร์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวตักรรมและเทคโนโลยกีารพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วริศรา จนัทร์ญาโณทยั เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
วริศรา แจ่มสว่าง สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตบ์ริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วริศรา ใจบญุ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยลยัการศึกษาสาขาวิชาเอกสงัคม พะเยา
วริศรา เตง็ณฤทธ์ิศิริ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
วริศรา ทองสงัข์ พทัลุง พทัลุง โครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรีุ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
วริศรา ทองสงัข์ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
วริศรา ทองใหญ่ มหาวชิราวุธ สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พะเยา
วริศรา นดัที สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
วริศรา นาคเจริญ ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริศรา บญุโต สิรินธร สุรินทร์ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
วริศรา บตุรนยั สตรีศึกษา ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
วริศรา บตุรสุด บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
วริศรา ปรีเล่ียม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ขอนแก่น
วริศรา มาพงษ์ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
วริศรา รุจิระชาติกุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
วริศรา ศรีสวสัด์ิ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทยั ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว ศิลปากร
วริศรา ศรีสนัธา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
วริศรา สมัมาเลิศภณัฑ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วริศรา องอาจ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วริศรา อน้มงคล เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วริษฐ ์ญาณศิริ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วริษฐา ทองสืบแสง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
วริษา บญุมี เลยพิทยาคม เลย วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
วริษา สุธาราม สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
วริสรา นิชานนท์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
วโรดม มีเสียง พทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วฤณดา สุรการโภคากุล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
วฤนท ์ธาระณะ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
วลญัช ์สินภูธร นครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
วลยั สนัติด ารงกุล พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ รังสีเทคนิคสาขาวิชารังสีเทคนิค รังสิต
วลยัลกัษณ์ เป็นสุข ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วลยัลกัษณ์ ลอยฟู นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
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วไลรัตน์ เรืองฤทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
วศินี รัตนส าเนียง พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
วศินี สุนทรพนัธ์ วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
วศิมน พลูสวสัด์ิ อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
วสพล รู้ยนืยง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว แม่ฟ้าหลวง
วสุธนนัร์ ตงเตา๊ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วสุธร วชัรากูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วสุธรณ์ พวงงาม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
วสุธรณ์ พวงงาม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
วสุธรณ์ พวงงาม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
วสุรัตน์ โกสวสัด์ิ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วชัร์นล ภู่เมธากุล มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
วชัรพงศ ์ค  าปวง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
วชัรพทัน์ อาจหาญ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วชัรมน เทียมเมือง สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตรและนวตักรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วชัรวิทย ์จรรยากูล สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
วชัระพงศ ์พรหมทอง ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา)  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วชัรา สุริยาทยั สตรีศรีน่าน น่าน เกษตร สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืชและสตัว์ เกษตรศาสตร์
วชัรากร ตนัวฒันเสรี ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรนวตักรรม ขอนแก่น
วชัราภรณ์ ศรีสุนทร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วชัริศ ล้ีเขียววงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
วชัรีพร เผ่ือแผ่ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาสารคาม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
วชัรีวรรณ เทศทิม สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
วฒันชยั วงษพ์นัธ์ุ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
วฒันพงษ ์จ  าปาดง ปิยชาติพฒันา นครนายก มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
วนัชยั ชมฉลาด เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วนัดี ทองทบัทิม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงิน บรูพา
วนัประเสริฐ เชิญชยั สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
วนัพรรษา พธุสุข พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
วนัวรินทร์ ชาริฟ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
วนัวิสา คตสงัหาญ บญุวฒันา นครราชสีมา เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วนัวิสา พลซา เลยพิทยาคม เลย วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
วนัวิสาฆ ์ฤทธ์ิมนตรี ร่องค า กาฬสินธ์ุ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
วนัใหม่ วิบลูยวิ์มลรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน(คณิต-ศิลป์) ขอนแก่น
วลัลภา สิงห์ค  า ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
วลัลิภา รามจนัทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
วสัยามน ทองเพชร มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
วาดฟ้า กุลรัตน์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วาทิณี มูลสินธ์ พิบลูมงัสาหาร อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วาทินี ปานนวน ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เทคโนโลยคีหกรรมสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ว่านน ้า วงศศิ์ริ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
วานิน่า ม่าหมูด พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
วาเนสซ่า จิตรพงษ์ สภาราชินี ตรัง มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วาฟีดะฮ ์สุขวิเศษ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วาย ุเกิดสุรินทร์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วายภุกัษ ์สีเมฆ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วาริศา บญุฤทธ์ิ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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วารีรัตน์ บญุพนัธ์ุ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วาลิด นาวินพฒันรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
วาเลนไทน์ กอ้นศิลา คณะราษฎรบ ารุง ยะลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
วาสนา จนัทะพนัธ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
วาสนา นิตยล์าภ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วาสนา ยอดสะเทิน นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
วาสนา โสระเวช ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั ขอนแก่น
วาสิตา อุเทนรัตน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
วิจิตตา ร้ิวงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
วิจิตรา เศษสุวรรณ์ เมืองเชลียง สุโขทยั มนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัเชียงใหม่
วิชชากร จกัรแกว้ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วิชชุลดา แสงด า สภาราชินี ตรัง เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วิชญภ์าส ศิลปรัศมี อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
วิชญะ ค  าไล่ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ราชภฏัพระนคร
วิชญะ หงษาหลวง ประทาย นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
วิชญะ โหตระไวศยะ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
วิชญา ศรีรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
วิชญาพร บญุหนุน นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นเรศวร
วิชญาพร พลูดว้ง อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
วิชญาพร สอนอาจ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิชญาพร หลา้ธรรม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
วิชยตุม ์ธรรมบตุร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิชยตุม ์ศรีโนนยาง นารีนุกูล อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
วิชยัเลิศ กตะศิลา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
วิชานาถ จอมพล พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วิชิตา พวัพนัธ์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
วิชิตา โรจน์วฒันาศิริ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
วิชุดา เลียงวฒันคล คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วิเชียรแกว้ แกว้วิเชียร สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วิทธิชยั อุปมาโท กลัยาณวตัร ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
วิทยาคม โคตรค า ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
วิธาน ทองสงคราม น ้าพองศึกษา ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
วินธยั โชคธนานุกูล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรนวตักรรม ขอนแก่น
วินนัดา ภู่พงศพ์นัธ์กุล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วินิทรา สืบชีวินสุข สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิปัศยาภรณ์ ทองนอ้ย สุรวิวฒัน์ นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
วิภาดา กล่ินเอ่ียม สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิภาดา จิรเลิศวิทยาพร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
วิภาดา สิริอาวชันกุล วรนารีเฉลิม สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
วิภาดา แสงเจริญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
วิภาดา แสงเจริญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิภาดา แสงเจริญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิภาวดี สายแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัการศึกษาและศิลปศาสตร์บณัฑิตสาขาวิชาภาษาไทย พะเยา
วิภาวรรณ ทองเมืองหลวง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
วิภาวรรณ ปานอ าไพ อมัพวนัวิทยาลยั สมุทรสงคราม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิภาวินี เตชะพงษ์ สายปัญญา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิภาวี งามยิง่สุรัติ พระแม่มารีอุปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
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วิภาวี ฟองแกว้ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
วิภาวี วุฒิพิศาล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิภาวี เหลืองปฐมชยั ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาการสารสนเทศสาขาวิชาส่ือนฤมิต มหาสารคาม
วิมล พนัธ์โกมุท สกลวิทยา นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วิมลฉตัร ศรีสุวรรณ มธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
วิมลมณี รักงาม หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิมลวรรณ อรรถาชน สายปัญญา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิมลศิริ เสิบกล่ิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
วิมลสิริ แกว้ข  า เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
วิมลสิริ เติมพรม สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทมุธานี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
วิมลสิริ รัฐถาวร สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
วิมลสิริ เวชสุวรรณ์ มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
วิมลสิริ หนูจีน วดัป่าประดู่ ระยอง อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
วิรดา อู่ศรีวงศ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
วิรธิดา นวลจีน มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
วิรมณ แถวโนนง้ิว ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
วิรมณ มณีฉาย อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิรมน อมรมงคล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
วิรวรรณ พงษสุ์วรรณ สวนศรีวิทยา ชุมพร ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วิรัลพชัร เจริญโชติสงัข์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
วิรัลพชัร ช้ินขนุทด เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิรัลยพุา จุลมณีวงศ์ เซนตปี์เตอร์ ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิรากานต ์กองเงิน วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
วิริทธ์ิพล กนัทะวงค์ บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วิโรฌา ชชัวาลวงศ์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
วิลาสินี เกษมศิริเพญ็ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
วิลาสินี ชยัเลิศ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิลาสินี ตนัเสรีสกุล สามบอ่วิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิไลลกัษณ์ นยันา นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
วิไลวรรณ ประกอบกิจ สระแกว้ สระแกว้ พาณิชยนารีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
วิไลวรรณ โพธ์ิเจริญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
วิวรรธน์ จึงเรืองสิทธ์ิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่ น
วิวรรธน์ ป่ินแกว้ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
วิวรรธน์ สุขแกว้ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิศรุต สมภพ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการปกครองทอ้งถ่ิน ราชภฏัสวนสุนนัทา
วิศรุตา แจง้เดช ทา่เรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยธุยา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิศลัญา ร่ืนเลิศ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
วิษณุวฒัน์ ชาญณรงค์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิสสุตา บลุสถาพร ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
วิสา วงษม์ะโน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
วิสุตา มหาวงั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
วีณา บญุบ าเรอ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
วีธวชัช ์ประดบัสุวรรณ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
วีนสัรา สมหวงั นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
วีภิญ หวงั เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีรญา โพธ์ิน่ิมแดง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรดา จนัทร วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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วีรดา ยทุธวรวิทย์ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
วีรดา สงัหรัตน์ พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
วีรภทัร เกตุแกว้ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
วีรภทัร จนัทร์ดา ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
วีรภทัร เดชโคบตุร ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วีรภทัร ไทยฉาย พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วีรภทัร ภูวชั สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
วีรภทัร วรกิจวิบลูย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีรภทัร วฒันมงคล วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วีรวฒัน์ ตนัตยาภิรมย์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรวฒัน์ วุฒิสาร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
วีระพฒัน์ แยม้มาก สวนแตงวิทยา สุพรรณบรีุ นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ รามค าแหง
วีระพฒัน์ ศรีพาพงษ์ ตราษตระการคุณ ตราด เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
วีระวฒัน์ บญุธรรม ราชด าริ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรินทร์พิมล รุจิกุลกานต์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วีริศ ปานอู กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีริศรา ปฏิพทัธ์ด ารง ปัว น่าน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วุฒิกรณ์ ภูหวัดอน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
วุฒิพงศ ์รักษาชุม พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
วุฒิภทัร บญุเรืองขาว สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
วุฒิวิทย ์หน่องพงษ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
เวทรินทร์ โรจน์เดชพทัธ์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เวธกา รัตนวิศิษฐ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
เวธิกา ช่วยชู กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
แววารี มะดีเยาะ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
ไวทยา นนทฤทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร การบริหารและจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ไวษณวี สุวรรณดี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ศจิกานต ์อยูน่ิ่ม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ศฐามิณร์ แซ่ตนั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปะการแสดง กรุงเทพ
ศตชยั กลดัพิบลูย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา) เกษตรศาสตร์
ศตธิตา กุลศิววฒัน์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ศตพร พรหมเทศ เทศบาลวดักลาง ขอนแก่น วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
ศตพร ศรีเมือง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศตภิษชั ตั้งปฏิการ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ศตวรรษ กระแสร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ศตวรรษ พรมศรี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาการตลาด มหาสารคาม
ศพิชญา มุลาลินน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
ศยพร ลว้นวิริยะกุล ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ศรวนี ป่ินแกว้ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ศรศิริ เดชาสุวรรณ วรนารีเฉลิม สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
ศรสวรรค ์ใจหา้ว มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
ศรสวรรค ์เวียงวีระ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ศรัญย ์สารจนัทร์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
ศรัณญ ์วิวฒัน์บวรวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศรัณพร โคว้สกุล นารีวุฒิ ราชบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
ศรัณย ์เจริญสุข แม่จนัวิทยาคม เชียงราย วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ศรัณย ์ทองอุ่น เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
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ศรัณยก์นก คุณะจนัทร์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศรัณยพ์จน์ ทองวิไล วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศรัณยพ์ร ป้ันมา พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศรัณยพ์ร สมคุณากรกุล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ศรัณยพ์ร สร้างเมือง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บญัชีสาขาวิชาบญัชี กรุงเทพ
ศรัณยภ์ทัร จิระกุลสวสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศรัณยภ์ทัร เลือดสยาม มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ การส่ือสารมวลชน เชียงใหม่
ศรัณยา ไกรนรา อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศรัณย ูธนบ ารุงกูล วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรัณรักษ ์อคัรศรีแกว้ขวญั เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรันยพ์ร อนุศาสนนนัท์ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ศรา ก าเนิดแกว้ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรายธุ ธีระอมัพรพนัธ์ุ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) มหิดล
ศรารีย ์เพง็รอด พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ มนุยษศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัเทพสตรี
ศราวิน สามเสียง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แม่ฟ้าหลวง
ศราวุฒิ งอยแพง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ศรินดา มุสิกวณัณ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
ศรินทรา สตัตรัตน์รโหฐาน สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ศรีพชัร์ฌาณ์ ใจแสนวงค์ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศรีรัตน์ อ  ่าทิม เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ศรีสกัการ ศรเพลิง ภูเก็ตไทยหวั อาเซียนวิทยา ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ศรุดา สายพรหม ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
ศรุตยา ธนากรเมธา บางบวัทอง นนทบรีุ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมแสะอุปกรณ์การแพทย -์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศรุตา จนัทอุ่มเมา้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศรุตา จินดาเมธี อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ศรุตา บญุนาค บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรุตา บญุหนกั บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
ศรุตา บตุรศรี สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ศิลปากร
ศรุตา มดัตาเฮด พรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศรุตา เลิศพลาพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ศรุตา สมออร สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรุติ นนทน์ภา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศลิษา นุ่นแกว้ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศวรรยา เถาวโ์ท กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศวิตา ตนัติสุขารมย์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศวิตา สว่างจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
ศวิตา สายทองค า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศศพินธ์ แซ่ตั้ง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ศศลกัษณ์ สมนา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว นเรศวร
ศศิกมล แกว้ก าพล สมุทรปราการ สมุทรปราการ การออกแบบสนเทศสามมิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศศิกาญจน์ มุง่เจริญพร สิรินธร สุรินทร์ สงัคมศาสตร์น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิกาญจน์ สุวรรณชาตรี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิกานต ์กล่ินสุคนธ์ เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบรีุ กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศศิกานต ์เจริญกลกิจ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ศศิกานต ์ตามประดิษฐ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศศิกานต ์ทิ้งผอม พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ศศิกานต ์สารจนัทร์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
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ศศิชา จนัทร์ตรง สายปัญญารังสิต ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิชา จนัทร์เปรม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ศศิชา ยอดแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศศิชากาณฑ ์เลิศภควะพงศ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
ศศิชามญชุ ์สิงห์โต นารีวิทยา ราชบรีุ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
ศศิชาวดี ขนุพานเพิง สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
ศศิญภา นาคเอ่ียม สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
ศศิธร คิมุระ มุกดาหาร มุกดาหาร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศศิธร ทวีสุข วรนารีเฉลิม สงขลา นิติศาสตร์ ทกัษิณ
ศศิธร ธงศิริ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี การบริหารและจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศศิธร ประดงจงเนตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ศศิธร ป่ินเกลา้ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
ศศิธร โพธ์ิงาม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิธร ศภุรา พทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศศิธร สุ่มทา สตรีอ่างทอง อ่างทอง เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ศศิธาร พานุรักษ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ศศินา จาริสุ บญุวฒันา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บรูพา
ศศินา แดงแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ศศินา แดงแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ศศิประภา ฉายถวิล สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ศศิปรียา สายหยดุ ปทมุราชวงศา อ านาจเจริญ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิพิมพ ์คุม้ทรัพย์ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศศิพิมพ ์ฉตัรรัตโนภาส สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ศศิพิมพ ์บวัเพง็ มหาวชิราวุธ สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศศิพิมพ ์ศิริรัตโนทยั ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศศิภา ตะวนัหะ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
ศศิภา มณีอินทร์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศศิมา ด าศรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศศิมา ร่มร่ืน ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศศิมาภรณ์ โกสุมาร ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิมาภรณ์ สุภาพ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
ศศิยาพร ท าเนาว์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศศิวรรณ ช่ืนตา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี) เกษตรศาสตร์
ศศิวรรณ อินไหม สตรีพทัลุง พทัลุง เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ศศิวิพร สงัขแ์กว้ สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
ศศิวิมล กนัสา สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชมีมา สหเวชศาสตร์สาขาวิชาโภชนาบ าบดัและการก ากบัอาหาร บรูพา
ศศิวิมล ตรีพฒัน์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศศิวิมล บา้นกลว้ย สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ศศิวิมล บญุทรง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิวิมล บญุมาก สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
ศศิวิมล รัตนะ เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศศิวิมล วฒันสินพงษ์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศศิวิมล วิลุนละพนัธ์ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิวิมล ศกัด์ิพรหม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)  แนวการเรียนศิลป์ภาษา สงขลานครินทร์
ศศิวิมล ศกัด์ิพรหม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สงขลานครินทร์
ศศิโสม ฉ้ิม กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
ศสิธรณ์ อินช านาญ ปทมุคงคา สมุทรปราการ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ศกัด์ิกรินทร์ มหายศนนัท์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศกัดิธชัน์ หารวงษา สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทมุธานี การจดัการวิศวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศกัดิพฒัน์ นิระภยั กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศกัด์ิรัศม์ิ กุลถวายพร มหาวชิราวุธ สงขลา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศกัด์ิรัศม์ิ กุลถวายพร มหาวชิราวุธ สงขลา เทคโนโลยกีารบินสาขาวิชาการจดัการขนส่งสินคา้ทางอาการ สถาบนัการบินพลเรือน
ศกัรินทร์ กุลเทียน ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศกัรินทร์ ยอดแกว้ เทิงวิทยาคม เชียงราย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา นเรศวร
ศาศวฒัน์ จิตรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิกวสั จนัทะเกิด ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์
ศิกวสั แยม้วาจา สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิติเทพ พงษสุ์ทศัน์ สหวิทย์ สุพรรณบรีุ เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศิรญาดา ศิริวานก ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ศิรดา แกว้มนั มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิรดา คชาฉตัร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิรดา คชาฉตัร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา บริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิรดา เชิดชูพงษ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี หอการคา้ไทย
ศิรดา เช่ียวประมงค์ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ศิลปากร
ศิรดา บณัฑิตภิรมย์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
ศิรดา พรนิเสน ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิรดา เรืองดุก เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศิรดา ฤทธิยา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
ศิรดา ศรีจนัทร์ทบั สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ศิรดา หนูรุ่น หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิรดากรณ์ ฤทธิยงุ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิรประภา ชุติมนัตานนท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
ศิรประภา รัตนวงศาเมธากุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ศิรประภา แร่ทองค า ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
ศิรภพ ปรุโปร่ง อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิรภสัสร บญุประเสริฐ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
ศิรภสัสร เพง็สาท เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิรภสัสร โลห์ประเสริฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิรภสัสร อยูค่ง นครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ศิรวิทย ์แกว้สวี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ศิรสิทธ์ิ สิงห์แกว้ ภูเขียว ชยัภูมิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ขอนแก่น
ศิรา อตัตวนิช สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิริกญัญา ร่างสง่า หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ศิริกญัญา อินทรชูด สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศิริกลัยา ปัตตงัเว พระกุมารศึกษา มหาสารคาม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ศิริกลัยา สระใหญ่ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
ศิริกานดา มีสตัย์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศิริกานต ์ใจบญุ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิริกานต ์นนัตยกุล สตรีศรีน่าน น่าน เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิริกานต ์อุบลไพร ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ศิริขวญั ว่องวงศวิ์เศษ อุปถมัภวิ์ทยาพนม สุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศิริจรรญา ภูกระบิล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศิลปากร
ศิริญญา ภูนาเขียว ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ศิริณัฐ สุภาคง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ศิริเทพ อุ่นเสียม สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ศิริธรรม หอมจนัทร์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ศิรินญา ช่องวารินทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ศิรินทช์ญา แสงอ าไพ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
ศิรินทร์ โกศลศกัด์ิสกุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิรินทร พรหมเทพ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรินภา จนัทร์คุม้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิรินภา ชยัอาภรณ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
ศิรินยา แกง้ดาภา เลยพิทยาคม เลย วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
ศิรินนัท ์โชคพิริยะกุล แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
ศิรินนัท ์พานทอง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
ศิรินนัท ์สุรินทร์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
ศิรินาถ แสงสุวรรณ พลวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ศิริบรูณ์ พนัธ์ุพิริยะ ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิริบรูณ์ พนัธ์ุพิริยะ ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิริพร นกอ่วม ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
ศิริพร พรมจนัทร์ นาโพธ์ิวิทยา อุบลราชธานี ประมง สาขาวิชาประมง(วิชาเอกเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) เกษตรศาสตร์
ศิริพร เพง็ยิม้ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
ศิริพร มาเยอะ สหศาสตร์ศึกษา เชียงราย เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
ศิริพร หะซนั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ศิริพร อินทฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิริภคัธ์ิ มูลสาร สายปัญญารังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิริภูมิ สูนพยานนท์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศิริระดา โมกหอม สิรินธร สุรินทร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาปฐมวยั สวนดุสิต
ศิริรักษ ์ตณัฑกิจวฒันะ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
ศิริรัตน์ ชยัวุฒิ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศิริรัตน์ พนักลัน่ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
ศิริรัตน์ ฟากวิลยั สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา บริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงิน เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
ศิริลกัษ ์บรรจง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
ศิริลกัษณ์ ค  าตน้ พิริยาลยั แพร่ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศิริลกัษณ์ จนัดาวรรณ เลิงนกทา ยโสธร เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศิริลกัษณ์ ไชยฤกษ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ศิริลกัษณ์ ไชยฤกษ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิริลกัษณ์ แซ่อ้ิว หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ศิริลกัษณ์ รักคง พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิริลกัษณ์ วดัเลก็ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
ศิริลกัษณ์ วิเศษสุนทร ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
ศิริวรรณ ค าเรือง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ศิริวรรณ คุม้ตวั สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ศิริวรรณ ธรรมศิริ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศิริวรรณ บ ารุงพิพฒันพร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ศิริวรรณ อ าพนัสุข สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
ศิริวราภรณ์ ทา้วด่อน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
ศิริวจัน์ ตรังคานุวฒัน์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิริวตัร ขนัธสิทธ์ิ ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิริหทยั ฮาบสุวรรณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการเงิน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
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ศิโรดม ชาวเหนือ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
ศิโรรัตน์ เฉิน เซนตเ์มร่ี อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
(ศิลป์) ขอนแก่น
ศิโรลกัษณ์ แดงทองใส พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศิลป์ศภุา พดุเกล้ียง เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ศิลา ร าพิวิทยา ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ศิวกร กนัธุระ ปัว น่าน ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ศิวนนัท ์สิทธาศิริวฒัน์ พระนารายณ์ ลพบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลกัสูตร 5 ปี) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศิวพงษ ์พงษเ์ซียงซา หนองบวัพิทยาคาร หนองบวัล าภู มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ขอนแก่น
ศิวรุฒ จารุพงษท์วิช สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิวลกัษณ์ ทวีกสิกรรม นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิวชั เช่ือมสุวรรณา นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศิวชั ตุลารักษ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
ศิวชั ร่มพา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมณัฑนศิลป์ (แฟชัน่และส่ิงทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิวชั สุนทรนนท์ วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ศิวารมย ์กองเตก็ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ศิศิกาญจน์ หงษม์ณี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
ศิษฏ ศรียาภยั สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ศีดาชนก สุขสบาย มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศีดาชนก สุขสบาย มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ศกุลภทัร สมยศธนรัฐ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
ศจิุนทรา ลีลาพฤฒิ อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ศจิุนธรา คนมัน่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบรีุ ลพบรีุ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
ศจิุนนัท ์พุม่ใหญ่ ปากเกร็ด นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
ศทุธิลกัษณ์ สุชิลา กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุกร กุลวงษ์ อุดรพฒันาการ อุดรธานี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบณัฑิต วิชาเอกดนตรีตะวนัตก ขอนแก่น
ศภุกร ชูประสูตร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศภุกร เถรว่อง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
ศภุกร ธรรมนิมิตโชค กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุกร นิลวงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมฯ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุกร บติุมาลย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุกร สามิภกัด์ิ ภูเขียว ชยัภูมิ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
ศภุกร สินศภุฤกษ์ วิเชียรมาตุ ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ศภุกร หงษเ์จริญ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ศภุกร หวัเพช็ร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศภุกฤษณ์ สิทธิมาท มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
ศภุกานต ์ตั้งเขาทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ศภุกานต ์ศิริเศรษฐ์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศภุกานต ์แสงอรุณ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ศภุกานต ์อินตะ๊กนั สรรพวิทยาคม ตาก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ศภุกิตต์ิ แกว้เรียง แก่งคอย สระบรีุ บญัชีและการจดัการสาขาวิชาการจดัการ มหาสารคาม
ศภุชญา รัตนมณี สตรีพทัลุง พทัลุง วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ศภุญา วงศภู์ธรเดชา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุญา วงศภู์ธรเดชา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
ศภุณัฐ เกษอินทร์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ ขวญัศรีสุทธ์ิ สภาราชินี ตรัง เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ ง้ิวออก บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุณัฐ แฉ่งเจริญ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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ศภุณัฐ ดว้งเลก็ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศภุณัฐ ทองดี พนมสารคาม " พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ มาศรังสรรค์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ ลีลาสนัติธรรม พรศิริกุล ตรัง บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ศภุณัฐ อินทราวุธ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุดา น ้าทอง มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
ศภุธชั ฮวยแหยม เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ศภุนภางค ์เป้าพนัธ์ุดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศภุนิตา คุรุรัตน์พนัธ์ อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
ศภุนุช วิชยัดิษฐ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ศภุพล โคตรทม วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุมาส แจ่มจ ารัส สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุรกาญจน์ โรจนไพฑูรย์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ศภุรดา เฉลิมขวญัมงคล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุรัชญ ์อยูเ่ถาว์ ปากพนงั นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุรัตน์ คชสุวรรณ์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภุรัตน์ งามสมกล่ิน พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุราพร ภูค้ลองพลอย หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
ศภุริษฐ ์งามจรัส สุรวิวฒัน์ นครราชสีมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ศภุฤกษ ์วิจิตรบรรจง นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
ศภุลกัษณ์ เครือเพียกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
ศภุลกัษณ์ ดลศิริสมบติั คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศภุลกัษณ์ อุ่นเรือน สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ศภุลคัน์ รักชาติ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุวชัระ อุตระศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
ศภุวิชญ ์ค  าเอ่ียม ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ เทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยสุีรนารี
ศภุวิชญ ์ใจบญุ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ศิลปากร
ศภุวิชญ ์แดงเพง็ นราธิวาส นราธิวาส นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ศภุวิชญ ์บรูพสายณัห์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
ศภุวิชญ ์ผิวทองงามสกุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา นิเทศศาสตร์สาขาวิชาอีเวน้ กรุงเทพ
ศภุวิชญ ์ฤทธิโชติ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุวิชญ ์ศรัทธาวิเศษ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ศภุวิชญ ์สมศรีทอง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
ศภุศิริ พ่ึงวรานนท์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุเศรษฐ ์อ่ิมแกว้ ปราจีนกลัยาณี ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
ศภุสณัห์ รัตนกถิกานนท์ ธญับรีุ ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุสณัห์ โสมล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภุสุตา ไมโภคา ฤทธิยะวรรณาลยั 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
ศภุเสกข ์ค่ายแกว้ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ รัฐประศานศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ศภุชัฌา กล่ินทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาค .อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศภุากร ผลออ้ ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศภุากร เมธีกุล ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ศภุากาญจน์ เขียวรอด พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ศภุาพิชญ ์ขาวสะอาด สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ศภุาพิชญ ์ชมภูพรรณ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
ศภุาพิชญ ์ชาติกิจอนนัต์ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ศภุาพิชญ ์บตุรกิจ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

ศภุาพิชญ ์พนัธ์ราช แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ศภุาพิชญ ์มงคลสง่า อมัพรไพศาล นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
ศภุาพิชญ ์สร้อยสุวรรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เกษตรศาสตร์
ศภุารมย ์ทองฉิม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศภุาลกัษณ์ ปรีเดช สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
ศภุาวรรณ แกว้ขอนแก่น เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร เกษตรศาสตร์
ศภุาวรรณ เนินลาน ประเทียบวิทยาทาน สระบรีุ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศภิุสรา เข้ียวงา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภิุสรา ทิพยวงศวิ์จิตร วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ศภิุสรา ป้องแกว้ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภิุสรา ระวงัวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ศภิุสรา วฒันาธร นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ศภิุสรา วิริยวฒันะ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
ศภิุสรา ไวทยกุล พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ศภิุสรา ไวทยกุล พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ศภิุสรา สุดจิตร์ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ รัฐประศานศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ศภิุสรา สุริโย สภาราชินี ตรัง นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ศภิุสรา เหิมหาญ สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ขอนแก่น
ศภิุสรา อริยะวงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศภิุสรา อ่อนโฉม สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ศภิุสรา อิภิรมย์ สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
ศลิุตา หารค า มธัยมวดัหนองจอก กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศลิุตา หารค า มธัยมวดัหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริหารและการจดัการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เศรษฐพงศ ์พนัธุ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บญัชีและการจดัการสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
เศรษฐพงศ ์โพธ์ิกนั นครสวรรค์ นครสวรรค์ ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เศรษฐภูมิ เดชสถิตย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
เศวตฉตัร จบัศิลป์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
โศรดา บญุประสงคท์นั สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ษมา ชูทอง พทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทกัษิณ
ส.สริยา ทิพยธรรม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
สกาวเดือน แกว้พวง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตรและนวตักรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สกุลกาญจน์ เบญจขจรเดช สายปัญญารังสิต ปทมุธานี มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สกุลธิดา ไชยธงรัตน์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล ขอนแก่น
สครินทร์ เขียนประสิทธ์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สจิตรคณา พิมพบตุร เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สชลพรรณ ไตรชยัศิษฎ์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สตรีรัตน์ ดวงเนตร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัศาสนศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา มหิดล
สตางค ์หรสิทธ์ิ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
สถาปนา ใจเท่ียง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สมชยั จงราเชนทร์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สมปราถนา แจ่มสุวรรณ สิรินธร สุรินทร์ การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาการตลาด มหาสารคาม
สมพร พรหมนุช เทพศิรินทร์ พแุค สระบรีุ ผลิตกรรมการเกษตรสาขาวิชาพืชสวน แม่โจ้
สมฤทยั โชติสนธ์ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
สมชัญ ์พรัดภู่ สตรีพทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทกัษิณ
สมิตา ทองค า สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี โบราณคดี สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
สมิตา แวงดีสอน อุดมดรุณี สุโขทยั บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สมิตา หวานส่ง พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

สมิตา เอ้ียวสุวรรณ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
สมิทธ์ พงศาสริกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
สยามศิลป์ เสียงเสนาะ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สยาวดี เทพวุฑฒิ สาธิตมหาวิทยาลยับรูพา "พิบลูบ าเพญ็" ชลบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
สรฉตัร สงัขพนัธ์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สรฉตัร สงัขพนัธ์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรณ์สิริ กาญจนาวิล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
สรธญั ตนัเฮง มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
สรรคน์รี บญุรอด โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรรเพชญ วิทยะพงศ์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
สรวิชญ ์กนัยา ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาสเปน ขอนแก่น
สรวิชญ ์คงนคร สภาราชินี ตรัง ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
สรวิชญ ์ไทรค า อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์-มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สรวิชญ ์วุฒิวฒันานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรวิชญ ์ศรวิเศษ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรวิศ จิตสุทธิภากร นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรวิศ นนัสถิตย์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สรวิศ นนัสถิตย์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรวิศ วงศศิ์ลปภิรมย์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สรสิช แยม้นวล ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สงัคมศาสตร์บรูณาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
สร้อยทิพย ์ช้ืนวงค์ โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร ชลบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สร้อยฟ้า ประภาวะนงั สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สรัล บณุยกาญจนากร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
สรัล พรหมทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
สรัลภร วงศน์ ้านอง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
สรัลรัตน์ จุย้นาค มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
สรัลรัตน์ จุย้นาค มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
สรัลรัตน์ ม่ิงแกว้ ทา่แซะรัชดาภิเษก ชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรัลรัตน์ ศรีวรกุล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
สรารัศม์ิ เพง็ทรัพย์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาศาสตร์ประยกุตพ์ฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย ์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สรารินทร์ อริยวิมล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
สราลี เหรียญรุ่งเรือง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สราวุฒิ โพธินกัขา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย สงัคมศาสตร์บรูณาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
สราวุธ ถนนแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
สราวุธ เพ่ิมสุข นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สริญญาพร ธิเดช ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
สริดา อ่อนน ้าค  า สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถมัภ"์ สิงห์บรีุ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สริตา คงกระพนัธ์ุ นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สริตา พานิชย์ สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สริตา โพธ์ิไชยแสน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
สริตา เวสารัช ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สริตา ศรีสอาด ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สรีญานนัท ์บญุประเสริฐ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
สรีนา สาและ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา สงขลานครินทร์
สโรชา ฉิมพาลี เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
สโรชา ชูบวั ดรุโณทยั ตรัง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
สโรชา ผจญกลา้ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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สโรชา พิราลี โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สโรชา มชะศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
สโรชา รัศมีโชติ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สโรชา ล ้าวิริยะพนัธ์ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   แนวการเรียนศิลป์ภาษา สงขลานครินทร์
สโรชา สวนเรือง เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สโรชา สวนเรือง เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สโรชา สงัขป์ระเสริฐ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บญัชีบณัฑิต ศิลปากร
สโรชิณี อุบลสวสัด์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
สโรชินนัท ์โตะ๊หมาด เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สโรชินี โถแพ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สลิล ณ พทัลุง มหาวชิราวุธ สงขลา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สลิลทิพย ์ช่างสี สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สลิลทิพย ์มงคลน า สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สวภทัร์ ชาสิงห์แกว้ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
สวรรยา ทองฉิม กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สวรส คงสมัฤทธ์ิ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สวรส คงสมัฤทธ์ิ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาสาขาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สวลกัษณ์ บญุรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
สวิตตา นิลวิเศษ หอวงั นนทบรีุ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
สหพนัธ์ แกว้สวี ศรียาภยั ชุมพร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
สหรัฐ ศรีวิรัญ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
สหรัถ เดชเดชะสุนนัท์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สหวรรษ สิทธิชยั ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการจดัการธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ขอนแก่น
สหตัถช์ยั ศิริเขตกิจ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สหถัทรรศ ปิติรัตน์ ทา่บอ่ หนองคาย ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ ขอนแก่น
สองเมือง บรรจงเขียน โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สจัจพร โคตรุโร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
สจัมน สุสตัถา ศึกษานารี กรุงเทพ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สณัฐิตา กระจ่างวงศไ์พศาล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สณัฐิตา กระจ่างวงศไ์พศาล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สณัหณัฐ ตั้นเนียม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
สณัหณัฐ เพง็ศรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
สณัหณัฐ ยาแสง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
สณัหณัฐ สงวนราษฎร์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
สณัห์พิชญ ์กปัตพล เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สณัห์สิรี อภิเศวตกานต์ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สตักด อ่อนเปร้ียว มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สตัยา เรืองพนู พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
สนัติธรณ์ บกสี นราสิกขาลยั นราธิวาส ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สงขลานครินทร์
สนัติภาพ นวลมูสิก สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
สนัติศกัด์ิ เตม็สงัข์ บรูณะร าลึก ตรัง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สมัพนัธวงศ ์เจตนาเจริญชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
สมัฤทธ์ิ ศรีวรชาติ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
สาทิต ไพรัตน์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สาธกา เหลืองภิญโญ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
สาธิกา ปิยงั ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
สาธิดา พร้อมศรีทอง หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
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สาธิดา พร้อมศรีทอง หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เทคโนโลยกีารบินสาขาวิชาเคร่ืองวดัประกอบการบิน สถาบนัการบินพลเรือน
สาธิดา เมฆอากาศ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สาธิตา ชนะโชติ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
สาธิตา ชยัพรพิศทุธ์ิ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
สาธิตา เดชแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
สาธิตา ปามุทา ระยองวิทยาคม ระยอง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
สาธินนัท ์โพธ์ิศรีทอง สงวนหญิง สุพรรณบรีุ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
สาฟียะฮ ์ราดหามาด พลวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
สายธาร เกตุปาน สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สายธาร ปริโพตงั เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก ปทมุธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สายธาร มูลมาตร์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา ขอนแก่น
สายป่าน เขตกนั นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
สายรุ้ง เมืองทรัพย์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
สายสวรรค ์ศภุศิริเจริญกุล ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สายสุดา บญุสิทธ์ิ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
สาริศา ทฤษฎีสุข ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
สาริศา สุคนัธี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สาวิกา แลสนักลาง เทิงวิทยาคม เชียงราย ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สาวิตรี แสงเงิน สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
สาวิตรี แสงเงิน นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ วิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการ ราชภฏัสวนดุสิต
สาวินี อศัวรัตน์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สาวินี เอียดสงคราม สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
สิดาพร พทุธะ ส่วนบญุโญปถมัภล์  าพนู ล าพนู วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
สิตานนัท ์สุขจนัทร์ นราธิวาส นราธิวาส เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
สิตาพร วุฒิเวชนนัท์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิตาภา เผือกผอ่ง ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
สิทธา ปทมุธนทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
สิทธิกร หมายตะคุ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
สิทธิชยั งอนสระนอ้ย ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา นานาชาติจีน กรุงเทพ
สิทธิชยั สงบตุร สตรีพทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สิทธิชาติ จิรฉวีวรรณ มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สิทธินนท ์สายแวว บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
สิทธิพล ประสงคเ์จริญ ปทมุวิไล ปทมุธานี วิทยาลยัการศึกษาสาขาวิชาสาขาฟิสิกส์ พะเยา
สิทธิยาภรณ์ อินทะเสน เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิทธิยาภรณ์ อินทะเสน เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิทธิศกัด์ิ ภาสว่าง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ มหาสารคาม
สินี อินทวิเชียร ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
สินีนาถ วงษค์  า สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
สิปปกร แกว้อ าไพ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา เกษตรศาสตร์
สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สิปปกร อิทธิพนูธนกร พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิปปวิชญ ์ปาละบญุมา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สิรภพ กานตอมัพร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
สิรภพ เฉลิมลอย สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง ศิลปากร
สิรภพ แดงช่วง พทัลุง พทัลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิรภพ ตนัติปิยพจน์ อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา)  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรภพ เทพหนู พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

สิรภพ ไพเราะ สุรวิวฒัน์ นครราชสีมา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิรภพ ลินดาพรประเสริฐ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
สิรภพพ ์ใชเ้ทียมวงษ์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิรภคั ศรีงาม หอวงั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมนั เกษตรศาสตร์
สิรภทัร เจือจ า สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั การจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน แม่ฟ้าหลวง
สิรภทัร ไชยมาโย มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาสอนภาษาจีน แม่ฟ้าหลวง
สิรภทัร ซอพรมราช ชลประทานวิทยา นนทบรีุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิรภทัร แซ่เด่ียว กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรภทัร ภิญโญรัตนโชติ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
สิรภทัร ลกัขณาโรจน์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
สิรภทัร ส่งเสริม ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
สิรภทัร หนูเริก สภาราชินี ตรัง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิรภทัร เหลืองทองค า พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
สิรวงษ ์นอ้ยอ่อนโพธ์ิ วดัป่าประดู่ ระยอง เกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สิรวิชญ ์เพชรศรี วรนารีเฉลิม สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิรวิชญ ์เยน็ศกัด์ิศิริ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สิรวิชญ ์ศรีสงัข์ ศรียาภยั ชุมพร สงัคมศาสตร์น.บ. (นิติศาสตร์) เกษตรศาสตร์
สิราวรรณ ช่วงชูวงค์ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
สิราวิชญ ์หนูสุข สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริกมล เพช็รหาญ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลกัสูตร 5 ปี) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สิริกร ค  ารัศมี สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
สิริกร โฆษิตวานิช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริกร จินดานคร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริกร เพง็พฒุ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น ขอนแก่น
สิริกร มาประจกัษ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริกร วงศอ์ารียส์นัติ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
สิริกร แสงใส สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
สิริกฤษดา ทองสงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
สิริกญัญา ศรเกษตริน สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริกณัยา ทิพยป์ระเสริฐ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) ขอนแก่น
สิริกาญจน์ เงินเอกอนนัต์ นารีวิทยา ราชบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริกาณ แสงสุข จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริกานต ์พรหมนอ้ย มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
สิริกุล ยีร่งค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
สิริชนก ริยะ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
สิริณ หลวงเทพ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริธร วงศห์นายโกฎ นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรนวตักรรม ขอนแก่น
สิรินดา ทิมอินทร์ อนันาลยั สมุทรสาคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สิรินดา บรูณเกษมชยั เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิรินดา พนัธ์ุพฒันาศิลป์ ปัญญาวิทย์ ตรัง สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
สิรินดา อุทธา มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
สิรินดา อุทธา มุกดาหาร มุกดาหาร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
สิรินทร์ยา อ่อนอก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ชลบรีุ ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรินทรา กองจนัทร์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
สิรินทรา ทองยอ้ย สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
สิรินทิพย ์ดวงกะลา วดัทรงธรรม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
สิรินยา โสภาสพ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

สิรินนัท ์ป่ินเสริมสูตรศรี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
สิริประภา สมณะ สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
สิริพริมา ถือสตัย์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
สิริพิลาส ฉาไธสง พทุไธสง บรีุรัมย์ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
สิริมา ชาญชยั พระกุมารร้อยเอด็ ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
สิริมา โพธ์ิทกัษิณ ศรียาภยั ชุมพร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิริมา สุขวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สิริมา อกนิษฐ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
สิริยากร คิดขยนั สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
สิริยากร โชคบณัฑิต หนองเรือวิทยา ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
สิริยากร พงศพ์นัธ์ภราดร บรูณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริยากร เพชรสวี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การบริการและการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
สิริรัตน์ ฝาเทพ ผดุงนารี มหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สิริโรจน์ ศิลชยัทาน สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริโรยา จนัทร์อ่อน มหาวชิราวุธ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืช สงขลานครินทร์
สิริลกัษณ์ ทองมา สงวนหญิง สุพรรณบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สิริลกัษณ์ หวนัตาหลา พิมานพิทยาสรรค์ สงขลา ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (การทอ่งเท่ียว/การโรงแรม) วลยัลกัษณ์
สิริวฒัน์ ไชยณรงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริวฒัน์ อินทรวิรัตน์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิริวิชญ ์ธรรมนิติพงศ์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ สงัคมศาสตร์น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริวิมล ใคร้ยะ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
สิริสกุล ทองค าเปลว อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สหเวชศาสตร์
สาขาวิชาทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สิริอร นวมานกร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สิริอปัสร วงศอ์าษา สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
สิรีธร ค  ่าคูณสุขศรี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ รามค าแหง
สิรีธร วงศจ์อม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา) เกษตรศาสตร์
สิวรัฐ ขวญัจนัทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
สุกฤตา ตติยาพร หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
สุกฤตา ทองปลิว เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
สุกฤตา นวลฉวี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุกฤตา โม่มาลา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
สุกฤตา ยงยศ เชียงค าวิทยาคม เชียงราย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว ราชภฏัเชียงใหม่
สุกญัญา ชินวิชา กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุกญัญา เดชะสุรวานิชย์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
สุกญัญา มงัลา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สุกญัญารัตน์ ปานเต่ง มธัยมวดัควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
สุกนัยา ทองบอ่ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
สุกนัยา ทองบอ่ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
สุกาญจน์ดา สินวรศิษฐ์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สุขนิมิต โชคบญุประสงค์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุขรินทร์ เครือวลัย์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
สุจิตรตรา ศรีประชากร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
สุจินตนา ศรีมนัตะ ทรายมูลวิทยา ยโสธร บญัชีสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
สุจิรา บญุจ่ิม ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
สุจิรา พรหมดวง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุจิรา เพง็หม่ืน จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุจิรา สมบรูณ์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
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สุชญา กล่ินระรวย โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุชญา ไชยผล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ เกษตรศาสตร์
สุชญา ปลอ้งพนัธ์ุ สตรีพทัลุง พทัลุง บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุชญัญา กุลทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
สุชญัญา ค  าหร่ิง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
สุชญัญา เมืองฤทธ์ิ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
สุชญัญา แสงสว่าง พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สุชญัญา ไหมทอง นารีนุกูล อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
สุชญัญา อคัคะบญุ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศิลปากร
สุชญัญา อาด า ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
สุชาครีย ์สมยา เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุชาณุช บญุเจริญ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุชาดา ธีระพิทยาตระกูล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุชาดา บญุเลิศ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 ฉะเชิงเทรา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุชาดา บญุเลิศ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 ฉะเชิงเทรา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุชาดา เปลียสงฆ์ สารสาสน์วิเทศบางบวัทอง นนทบรีุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุชาดา มากพิชยั วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุชาดา รักษาชอบ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
สุชาดา วชัพลู พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุชาดา สนธิวงศ์ ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุชานนท ์สตันาโค ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
สุชานรี สงจนัทร์ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
สุชานนั พรมสุ่ย สว่างแดนดิน สกลนคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
สุชานนัท ์นามดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
สุชานนัท ์ยะขาว อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
สุชานุช บวัมี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
สุชาพงศ ์เสริมแกว้ รัตนบรีุ สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาสารคาม
สุชาพิชญ ์สุพฒันจนัทร์ พทุไธสง บรีุรัมย์ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
สุชาลินี ไวยค า ไม่ระบขุอ้มูล ไม่ระบขุอ้มูล ประมง สาขาวิชาประมง(วิชาเอกเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) เกษตรศาสตร์
สุชาวดี โตะ๊ยบีอ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี ขอนแก่น
สุชาวดี เพช็รรัตน์ วรนารีเฉลิม สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
สุชาวดี มีหินกอง สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บญัชีและการจดัการสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
สุชาวดี ศรีมุข นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
สุณัฏฐา สาหร่าย นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สงัคมศาสตร์ วิชาเอกความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ นเรศวร
สุณิสา สุขประเสริฐ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
สุดาพร พงษเ์กษ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ เกิดนาวี อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (คหกรรมศาสตรศึกษา) เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ ดีจู อุดมดรุณี สุโขทยั สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
สุดารัตน์ ตรงธิ ชุมชนบา้นกลางนาโน สกลนคร เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนท่ี 1 ขอนแก่น
สุดารัตน์ ตนัไธสง สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ ถานดัดี วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ นนัทะทอง ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ประยกุตพ์ฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ   (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุดารัตน์ พวงงาม คณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี นิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ รังสิต
สุดารัตน์ มณีรัตน์ พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุดารัตน์ สุไชยสิทธ์ิ สูงเนิน นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา ขอนแก่น
สุดารัตน์ เสง่ียมงาม พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ การจดัการและการทอ่งเท่ียวสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ บรูพา
สุดารัตน์ แสงวงศ์ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร (สมทบพิเศษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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สุดารัตน์ อินพยม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
สุททิตา เสาร์ขอ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุทธดา ชญัจุกรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
สุทธศาสตร์ หิรัญสาลี อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สงขลานครินทร์
สุทธศาสตร์ หิรัญสาลี อสัสมัชญัศรีราชา ชลบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
สุทธิกานต ์สมัพนัธมิตร สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาการจดัการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แม่ฟ้าหลวง
สุทธิกานต ์สิทธิกนั เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุทธิเกียรต์ิ นิลสงวนเดชะ สภาราชินี ตรัง วิทยาการการจดัการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
สุทธิชยั ร่วมเขต เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุทธิดา ค  าดวง ดรุณศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
สุทธิดา จะวะนะ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
สุทธิดา ไทยกลา้ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
สุทธิดา พลูสมบติั สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุทธิดา ไพบลูย์ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
สุทธิดา มาเฉลิม มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุทธิดา วงศป์ระทมุ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุทธิดา ศรีสารคาม สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอนแก่น
สุทธิดา อินวงั พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
สุทธิพงศ ์สุทธิประภา สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุทธิภทัร ช านาญ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
สุทธิภทัร แป้นพุม่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุทธิภา ไชยศิริ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ วิชาเอกพฒันาสงัคม ขอนแก่น
สุทธิวรรณ ต่างใจ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุทตัตา จิตตภูพิทกัษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
สุทตัตา พทุหอม วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุทิศา มูลอาษา บวัหลวงวิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผูป้ระกอบการระหว่างประเทศ ขอนแก่น
สุธน อนุวฒันนนัท์ จบ ม.6 แลว้ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุธาทิพย ์ทองอ่อน เลยพิทยาคม เลย เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธาทิพย ์สมศรี วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุธาทิพย ์หม่ืนศรี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สุธานนท ์เกาะทอง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุธาภรณ์ ฉายะยนัต์ วดัป่าประดู่ ระยอง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) ขอนแก่น
สุธารชล นามดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
สุธาสินี เจิมขนุทด อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
สุธาสินี ไชยพนัธ์ุ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สุธาสินี ปัญจชยั พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธาสินี พิมพิสาร สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการ แม่โจ้
สุธาสินี สนัติวฒันอนุชิน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
สุธิชา วาริชา เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธิดา จนัทร์ก่ิว สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัสุราษฏร์ธานี
สุธิดา นางาม มธัยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุธิดา บบุผาเดช อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
สุธิดา ศรีธนสาร หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์
สุธิตา ภูใบบงั อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
สุธิตา รอดอินทร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก ราชภฏัพระนคร
สุธินนัท ์แซ่โงว้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุธินี ต่อวงษ์ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบรีุ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
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สุธินี อคัคะวรวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธิพรรณ ค าพทุ นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุธิมา ชยัวิสูตร์ ศรียาภยั ชุมพร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
สุธิศา ธวชัพลงักร จิตพิมล เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
สุธีรา ศิริจารุพนัธ์ุ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ขอนแก่น
สุนทรี โสรินทร์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
สุนนัทา รุ่งเรืองมีชยักิจ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุนนัทา เลิศธนะแสงทอง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
สุนนัทา วรรณสกุลเจริญ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สุนิศา แยม้สว่าง พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
สุนิษา ทาสิมมา เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ ภาษาและวฒันธรรมจีนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สุนิษา ยิม้เนตร ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
สุนิสา ชูอินทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
สุนิสา ไทยลา มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุนิสา เพช็เตม็ สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
สุนิสา เพียสา อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว นเรศวร
สุนิสา วญัชูริกรณ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตพ์ฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย ์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุนิสา อุทธิสินธ์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย ขอนแก่น
สุนิสา เอการัมย์ บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุนีย ์คร ่ าทอง บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
สุประวีณ์ จตุรพรนพรุจ เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ สงัคมศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์
สุประวีณ์ เฉิดพงษต์ระกูล อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
สุประวีณ์ ศรีเกียรติเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี นเรศวร
สุปรียด์า ทรัพยร์ าลึก อุดมดรุณี สุโขทยั เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
สุปวีย ์มรกตคนัโธ พทัลุง พทัลุง สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน(คณิต-วิทย)์ ขอนแก่น
สุปาวีณ์ ไชยรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) วลยัลกัษณ์
สุพชรพงษ ์วรกมล เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพรทิพย ์โพธิวฒัน์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น สงัคมศาสตร์บรูณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ขอนแก่น
สุพรรณพิมพ ์ทองใหญ่ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพรรณษา ศภุนิเวศน์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ พะเยา
สุพรรณิกา จงสมจิตร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม กาฬสินธ์ุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
สุพรรณิกา บญุสินธ์ุ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุพรรณิการ์ จนัตะ๊ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพรรษา สุขประเสริฐ กระเทียมวิทยา สุรินทร์ วิทยาลยัการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พะเยา
สุพศิน ง่วนชู สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน2) วลยัลกัษณ์
สุพชัชา อินแกว้ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
สุพชัญา พิกุลทอง นางรอง บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
สุพฒัน์ พดุพว่ง เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สุพฒันา ช่วยปลอด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
สุพดัทิรา กระจ่าง ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
สุพิชชา กลางเมือง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพิชชา ไกรวีร์ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพิชชา จีรัฐติกุล สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ   แนวการเรียนวิทย์ สงขลานครินทร์
สุพิชชา ไชยนิรมล ธิดานุเคราะห์ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุพิชชา พิทกัษทิ์ม ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
สุพิชชา ศิโรทศ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
สุพิชฌาย ์ป่ินวฒันชยั เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

สุพิชฌาย ์ศรีสกุลพงษ์ สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
สุพิชญนนัทน์ ศรีรินทร์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
สุพิชญา ควรสวสัด์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สุพิชญา งามไตรเลิศ สิงห์สมุทร ชลบรีุ อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
สุพิชญา จนัทร์ปัญญา ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
สุพิชญา แช่มช่ืน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพิชญา นนทช์ญาวิชญ์ อมัพรไพศาล นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเอียงใตศึ้กษา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพิชญา บญุทอง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุพิชญา พฤทธ์ิธนาศกัด์ิ ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
สุพิชญา พุม่แจง้ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพิชญา สุวรรณวงศ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
สุพิยดา ดรศรีจนัทร์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพิศฌาค ์นิยม บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ บญัชีสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
สุพีชา ไหวยะ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สุภชา กิจวาส พทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สุภนิช สุดหนองบวั สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
สุภลกัษณ์ สุวรรณเจริญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
สุภวลัย ์ยงจินดารัตน์ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาการจดัการสาขาวิชาบญัชี แม่ฟ้าหลวง
สุภสิริ เสง้นวลน่ิม พทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุภคักฤษฎ์ิ นิลเกษม บางพลีราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุภคัจิรา สุตา บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
สุภชัชา งามสิทธิพงศ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สุภชัชา ประทีป ณ ถลาง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สุภชัชา ฝ่ังชลจิตร์ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภชัชา พลทอง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
สุภชัชา วฒันใย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
สุภชัชา หม่ืนรักษ์ อนุบาลราชบรีุ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
สุภทัร์ พรหมบตุร บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาสารคาม
สุภทัร แสงมณี มหาวชิราวุธ สงขลา เกษตร สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืชและสตัว์ เกษตรศาสตร์
สุภทัรา สุธรรมพงษ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
สุภสัสร เสน่ห์เสาวรส ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุภสัสรา คงมี พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
สุภสัสรา ครอบบวับาน สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
สุภสัสรา โพธ์ิจนัทร์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
สุภสัสรา อศัวกิตติพร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร การออกแบบสนเทศสามมิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุภาณี จนัทะดวง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
สุภาดา รูปสม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ ขอนแก่น
สุภานนั จนัที ศรียานุสรณ์ จนัทบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภานี อาคมวฒันะ อุดมดรุณี สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
สุภาพร ทวินนัท์ ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ ขอนแก่น
สุภาพร ระหงษ์ อ  านาจเจริญ อ านาจเจริญ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
สุภาพร สุขสว่าง ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
สุภาภรณ์ น าประภา นารีนุกูล อุบลราชธานี นิเทศศาสตร์สาขาวิชาการผลิตอีเวน้ทแ์ละการจดัการนิทรรศการและการประชุม กรุงเทพ
สุภาภรณ์ แว่นทิพย์ นารีวุฒิ ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภาภรณ์ สีนิล สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
สุภาวดี เกตุรัตน์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
สุภาวดี คลงัช านาญ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
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สุภาวดี ธีโรภาส วชัรวิทยา ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
สุภาวดี สิทธิศกัด์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุภาวดี หวงัในธรรม เรยนีาเชลีวิทยาลยั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
สุภาวรรณ หอมหวล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัสงขลา
สุภาวิณี สุขสมชล มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุภาวิดา ตั้งหทยัธรรม มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
สุภาวิตา จอดนอก อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
สุภิดา ลายหงษ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภิตรา ภทัรมานนท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี การบริหารและจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุมธิดา ใจหา้ว กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) เกษตรศาสตร์
สุมนกาญจน์ อศัวไมตรี เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
สุมาลี สุวรรณหงษ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา นเรศวร
สุมิตรา ศรีโกตะเพชร สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
สุมินตรา สุ่นสา วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
สุเมธา ทองประเสริฐแสง สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
สุรกานต ์กรเวสรัชกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
สุรเกียรติ คูหลา้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
สุรเกียรติ สินแสง ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
สุรชยั ราชกิจ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
สุรดิษ เหมือนพร้อม ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
สุรยทุธ เอว้ะเม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอนแก่น
สุรวิทย ์ขนัทะเสน วิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุรศกัด์ิ เพ่ิมพิพฒัน์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
สุรเสกข ์แกว้ช่วง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุรัชญา แกว้บวร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
สุรัชฎาภรณ์ ธรรมสวยดี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุรัญญา เถาวช์าลี บา้นนาคูพฒันา "กรป.กลางอุปถมัภ"์ กาฬสินธ์ุ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
สุรัญญา สพานหลา้ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุรัตติยา พลอยบตุร์ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ ทศันมาตรศาสตร์ รังสิต
สุรางคพิ์มล เฮง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุริกร เสนบญุมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอด็ อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
สุริชา กิรติการัณยภาส สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ขอนแก่น
สุริยฉตัร ขนุอินทร์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุริวิภา ทองศรี เลิศปัญญา ชลบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุรี สมุทรพนูไพศาล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
สุรีพร ชชัมนมาศ บญุวฒันา นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
สุรีพร เพช็รรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการไมซ์ สงขลานครินทร์
สุรียม์าศ อุ่ยสุ่ย กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุวณีย ์อยูพิ่มาย ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุวนนัท ์ศรีบญุสม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
สุวนนัท ์หงษา กลัยาณวตัร ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
สุวนนัท ์หลกัจนัทร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุวนิต ธรรมบตุร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส ขอนแก่น
สุวพชัร จนัสุกสี พทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
สุวพิชชา โชติช่วง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุวพิชญ ์ประดิษฐ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
สุวรรณพงษ ์มีมณี พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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สุวรรณี แสวงเจริญ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
สุวรรณีย ์สุภาพ ระยองวิทยาคม ระยอง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
สุวรา กาญจนกุล สตรีอ่างทอง อ่างทอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุวรินทร์ ศรีปริยรัศมี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
สุวโรจน์ กุลตงัวฒันา มุกดาหาร มุกดาหาร เทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาเกมส์และส่ือเชิงโตต้อบ กรุงเทพ
สุวจันี สถตินนัท์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
สุวิชญา พรหมพินิจ พงัโคนพิทยาคม สกลนคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุวิชญา อ ่าทอง นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
สุวิชา นาเจริญ รัตนบรีุ สุรินทร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัศรีสะเกษ
สุวิชาดา ธนบตัรไพศาล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สงขลานครินทร์
สุวิชาดา ศรีภิรมย์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุวิพร กาวิละ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก นเรศวร
สุวิภา ป่ินประดบั เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุวีรยา หวานสง พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ ทกัษิณ
เสฏฐนนัท ์จนัทอุทยั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เสฏฐวุฒิ เตยอ่อน ชลบรีุ "สุขบท" ชลบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
เสาร์วรัตน์ ศรีแจ่ม มุกดาหาร มุกดาหาร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เสาวนีย ์โพธ์ิทอง มธัยมตากสินระยอง ระยอง สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เสาวนีย ์วิไลวรรณา สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เสาวภาคย ์พงศศ์รีสืบสุข มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เสาวภาคย ์เพียรภูเขา รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เสาวรส ว่องไวพิสิฐกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
เสาวรี บญุโสภณ โนนหนัวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเกษตรแม่นย  า นเรศวร
เสาวลกัษณ์ พงษา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
แสนเสน่ห์ แนมใส นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
โสพิน ดว้งท า สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
โสภณวิชญ ์บตุรมหา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
โสภากรณ์ ดีโสภา ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาสงัคมศึกษา มหาสารคาม
โสภารัตน์ บญุขาว ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โสภิดา สงัขพฒัน์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ โบราณคดี สาขาวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปากร
โสภิดา สินธุโคตร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
โสมรัศม ์จิตเลิศวิลยั นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
โสรดา ศรีสุข สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
โสรยา ตวนชยัภูมิ สตรีนนทบรีุ นนทบรีุ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
หทยักุล ดาวนั เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
หทยัชนก โพธ์ินอ้ย สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
หทยัชนก ภูษา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
หทยัธร แรงทอง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
หทยัภทัร พนูขวญั ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
หทยัภทัร ระพีประสิทธ์ิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศิลปากร
หริรักษ ์หริพา่ย แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
หสัฎา เหลืองศกัดาพิชญ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
หสันยัน์ แซ่ตนั สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหิดล
หสัศจี มาลยั มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ศิลปากร
หาญณรงค ์จนัทร์สอน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
หาญณรงค ์แรงเขตร์การ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
หาญพล บปุผากาย นิรมลชุมพร ชุมพร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

หิรัณย ์ทองศรี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
เหนือกมล เน่ืองหิรัญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
ฬนัลณี สุวรรณวงค์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั - ศศ.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อคมัยสิ์ริ สรีระถาวรสุข หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
องอาจ ไร่สงวน อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาสเปน ขอนแก่น
อจลญา ลอ้มวลีรักษ์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ ราชภฏันครสวรรค์
อชวนนท ์วฒันกิจ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด์) วลยัลกัษณ์
อชิญาภรณ์ มูลทา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
อชิรกร สุขะวชัรานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อชิรญา ถิรพทุธิพงศ์ พิชยัรัตนาคาร ระนอง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี สงขลานครินทร์
อชิรญา เปร้ียวหวาน สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
อชิรญาณ์ กรมยนิดี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อชิรญาณ์ เพชรปาน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อชิระ พนูพิทกัษส์กุล เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อฐิติญา กริชเพชร คงคาราม เพชรบรีุ บริหารธุรกิจ  วิทยาเขตหนองคาย  สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ (วิทย)์ ขอนแก่น
อณัฐชศร แขง็สง่า บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
อดิทตั วชิราวิโรจน์ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
อดิรุจน์ วชัรศิริ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อดิรุจน์ วชัรศิริ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อดิศกัด์ิ ค  านิล ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อดิศกัด์ิ เพช็รสุข ปัญญาวิทย์ ตรัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อดิษร กุลกนก แสงทองวิทยา สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
อดิษร กุลกนก แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
อติกนัต ์ตนัติวฒันกุลชยั กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อติกานต ์ธรรมิกสกุล กลัยาณวตัร ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
อติกานต ์บวัชุม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกศิลปศึกษา ขอนแก่น
อติกานต ์แพร่กุลธาร สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อติกานต ์วรรณวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการการคลงั ขอนแก่น
อติกานต ์ไวมาตร เกษตรสมบรูณ์วิทยาคม ชยัภูมิ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
อติกานต ์สตัยพาณิชย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อติกานต ์สุขเจริญ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อติกานต ์แสงปฐมรัตน์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อติชาติ งอกนาวงั แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
อติชาติ ชาติดี เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
อติชาติ สุวรรณศรี ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
อติชาติ อกัษร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อติพร นิยมธรรม สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
อติพร ศรีนวลแสง กลัยาณวตัร ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
อติโรจน์ ทองเสน ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อติวิชญ ์ใจการุณ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อทิตติยา จนัทะระหะ นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน ขอนแก่น
อทิตยา ชมภูวงั พิริยาลยั แพร่ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
อทิตยา สิทธิเนตร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย มหาสารคาม
อทิติยา ตนะวรรณสมบติั มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
อธิชนนัท ์จูนอ้ย ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพ ครุศาสตรบณัทิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา เคร่ืองมือเอกดนตรีสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อธิชา นิยมรัตน์ อสัสมัชญัระยอง ระยอง สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อธิชา เพชรรัตน์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
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อธิชา วรรณภานุปทีป กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อธิชาฑร หลีวิจิตร พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
อธิติ หนัประดิษฐ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
อธิติยา ไดท้กุทาง ประโคนชยัพิทยาคม ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
อธิติยา อาจคงหาญ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
อธิบดี ถารัตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อธิป เตะ๊เหร็ม สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
อธิป ภมะราภา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
อธิพร ช่างเหลก็ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอนแก่น
อธิพร สว่างสิริทิพย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
อธิษฐ ์ฉ ่าค  า ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
อธิษฐ ์สุวรรณวงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
อนงคพ์ร สามแสน เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
อนพชั จรูญโสตร์ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปากร
อนพทัย ์เชิดชยั อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
อนรรฆวี หาญค า อุดมดรุณี สุโขทยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อนญัญา จินาพงศ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนญัญา ชูประดิษฐ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
อนญัญา เตชะนนัท์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนญัญา ทองนอ้ย ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
อนญัญา เทพวงค์ เทศบาล5 เด่นหา้ เชียงราย รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ สงขลานครินทร์
อนญัญา มีขวด เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนญัญา ส่งศรีแจง้ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนญัญา สีหาบตุร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สาขาวิชาการจดัการการคลงั(คณิต-วิทย)์ ขอนแก่น
อนญัญา โสภา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ ศิลปากร
อนญัญา อรชุนกะ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนญัพร อุทาพงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(วิชาเอกวรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
อนทัธ์ชญา บวัขาว หอวงั กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
อนนัญพร ศรีอุดมเดชสกุล มารีวิทยากบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจจีน หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อนนัญา ทองภู กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อนนัดา กฤษณะประกรกิจ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
อนนัดา เสถียรภทัรสกุล สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ศิลปะและการออกแบบสาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ รังสิต
อนนัตชา จัน่อยู่ พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
อนนัตญา บวัภา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
อนนัตญา มะนะกุล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
อนนัทิตา ปะกิระคะ ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชาเทคนิคสตัวแ์พทย์ กาฬสินธ์ุ
อนิศฬา เมฆอบั สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนิศา จนัทราสินธ์ุ มารีวิทยาปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม ศิลปากร
อนิสา จนัทร์เสม พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
อนีส มินสาคร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
อนุตตรา ค  าเมือง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อนุพงศ ์สินสุพรรณ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนุพนธ์ เอกศรี มาลาสวรรคพิ์ทยา นครนายก เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อนุภทัร แกว้ศิริกุล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
อนุวฒัน์ บญุประสพ บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการทอ่งเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ ขอนแก่น
อนุวฒัน์ ผิวอ่อนดี กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนุสรา กุหลาบศรี สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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อพชัชา ทิสาพงศ์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อพิษฐา ปัญญาสิงห์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
อภสัชา เทศศรีเมือง ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อภสัรา บญุอยู่ อมัพรไพศาล นนทบรีุ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภสัรา ล้ีลบั ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
อภิชญา คงนุรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิชญา จนัทร หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบรีุ ดิจิตอลมีเดียสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต ศรีปทมุ
อภิชญา จนัอุดร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
อภิชญา ตรีชายาชีพ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
อภิชญา ตณัจกัรวรานนท์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
อภิชญา นิลทลกัษณ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
อภิชญา พรมนสั ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิชญา พรึกษาลา สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อภิชญา พิมสาร บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง เศรษฐศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
อภิชญา ภู่เพชร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
อภิชญา ยอดจนัทร์ สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
อภิชญา วชัรศิริ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ศิลปากร
อภิชญา วิหาระธรรมเม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
อภิชญา ศรีภะนา ราชินีบรูณะ กรุงเทพมหานคร รังสีสาขาวิชารังสีเทคนิค รังสิต
อภิชญา ศรีวิภาต พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิชญา ศรีสมัพนัธ์ุ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อภิชญา เหร่บตุร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
อภิชญา เหลืองอุบล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
อภิเชฏฐ ์คมวชัรพงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิเชษฐ ์เครือดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ขอนแก่น
อภิโชติ โชคกลางเดือน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ ราชภฏับรีุรัมย์
อภิญญา คงไสย มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิญญา เตมิยาจล เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ ประมง สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อภิญญา นาใจคง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
อภิญญา บวัระภา ศรีสงครามวิทยา เลย บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบญัชี ขอนแก่น
อภิญญา พินทรากูล ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิญญา รังษา อุดรพิชยัรักษพิ์ทยา อุดรธานี เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรนวตักรรม ขอนแก่น
อภิญญา รุผกัชี มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อภิญญา ศรีค  า นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลกัสูตร 5 ปี) (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อภิณห์ญา ศรีไพรวรรณ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิปภา ฉนัทนาสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิรดา ภวภูตานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
อภิรดา หยยุลือ ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการธุรกิจบริการและการจดังาน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์ ขอนแก่น
อภิรดี โพธิมากูล เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิรดี โพธิมากูล เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยกีารเกษตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิรัฐ จ  านงครั์ตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เพชรบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิลกัษณ์ เรืองเดช นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
อภิลาภ เรือนนอ้ย วดัโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อภิวฒัน์ พาลีกณัฑ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
อภิวฒัน์ เพง็ปอภาร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ การบญัชีและการจดัการสาขาวิชาการตลาด มหาสารคาม
อภิวฒัน์ สุริฉาย ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิวฒัน์ อินอ่อน ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

อภิวิชญ ์พรรณศิวรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา ขอนแก่น
อภิวิศว ์ทบัไทร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
อภิษฎา จอมพงค์ วรนารีเฉลิม สงขลา โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
อภิษฎา จอมพงค์ วรนารีเฉลิม สงขลา ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
อภิษฎา สุวรรณธนะ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
อภิษฎาพร ทองร่วง สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
อภิสมยั อรัญชยั บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิสมา เชาวน์วิวฒัน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อภิสรา แกว้ลี ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิสรา แกว้วิหค กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
อภิสรา คอนข า พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ มนุยษศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัเทพสตรี
อภิสรา ดีคุม้ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิสรา ทวีศกัด์ิสมบรูณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อภิสรา พลธานี เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิสรา พนัธ์ุถาวรนาวิน พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อภิสรา ฤกษรั์ตน์สิริ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อภิสรา วงัสกุล อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
อภิสรา หม่ืนอาษา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อภิสิทธ์ิ จิตนุกูล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
อภิสิทธ์ิ ชยัวิริยะกิจ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช สถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิสิทธ์ิ พรมจนัทร์ ปทมุรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอด็ เกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์
อภิสิทธ์ิ พลูเขตนคร ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต สถาปัตยกรรมศาสตร์ ธนบรีุ
อภิสิทธ์ิ อุ่นอก สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
อภิสิทธ์ิ เอ้ือฐิติรัตน์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อมรเทพ มาสิน สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สงัคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อมรพร พรหมศาสตร์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อมรรัตน์ ธรรมเชิดชูพงษ์ พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อมรรัตน์ เป่ียมสุวรรณ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
อมรรัตน์ อางคาสยั เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
อมราวดี กิตติศรีอนนัต์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อมายาวี เตชิตตุลา เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
อมิตา อภยัวงค์ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอนแก่น
อมีรฮูเซน เจ๊ะ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
อรกญัญา วงัทอง ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรจิรา บานเพียร สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรจิรา ร่ืนเสือ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
อรจิรา ศิลปักษา โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกสงัคมศึกษา ขอนแก่น
อรช รัชตเมธี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
อรชนก เพชรบรูณ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
อรชพร ก่อสกุล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เกษตรศาสตร์
อรญา เทียมทวีสิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรณัชชา ศิรดลชยั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
อรณัญช ์วงษส์วสัด์ิ พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
อรณัฐ พลเดชปริญญา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อรณัฐ อินทร์สวา ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรณิชา กล่ินหอม ราชินีบรูณะ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรณิชา ศรีสิงห์ ปัญจทรัพย์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
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อรดชา เทพสุวรรณ์ วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรธิดา บรรดิษ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
อรบงกช ด่านบ ารุงตระกูล อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา การจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรบษุป์ โกษะ ปทมุวิไล ปทมุธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
อรปรียา ทองนุย้ วรนารีเฉลิม สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สงขลานครินทร์
อรปรียา บวับาน เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรปรียา ศิริวงษ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรปรียา สงัวิบตุร สตรีศึกษา ร้อยเอด็ วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน ขอนแก่น
อรปรียา แสนกองแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
อรพรรณ ชูช่วย มหาวชิราวุธ สงขลา อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
อรพรรณ ยทุธประเสริฐ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรพรรณ โสภา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อรพินท ์เขตสินบญุ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรพินท ์อุดมศิลป์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อรรคพล พนัธ์ขาว บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรรชสา นุชเนตร กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
อรรถนนท ์สายแสงฉาย สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
อรรถพร แสะอาหลี สาครพิทยาคาร สตูล ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพฒันาการเกษตร สงขลานครินทร์
อรรถพล บญุกราน สภาราชินี ตรัง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรรถพล แฝกวิลยั วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อรรถวดี โหมดนอก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บรีุรัมย์ บรีุรัมย์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
อรลกัษณ์ กลดัทอง วิเชียรมาตุ ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
อรวรรณ บาลเพชร เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
อรวรรณ บญุพนัธ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อรวรรณ ไลท้อง เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อรวรา กุฬานุวฒัน์ โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรวรา เหมือนบญุ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมนั (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อรอนงค ์วงศปั์ญญา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
อรอนงค ์ศิลป์วิทยารักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
อรอริญชย ์มนสัทรง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อรอุษา ม่วงโกสยั สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรัญญา กนัพิพิธ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ขอนแก่น
อรัญญา บวัเขียว บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบรีุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อรัญญา พรมวงค์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
อริยธ์ชั กรุดมินบรีุ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อริยพล อูนากูล กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อริยา ศรีสวสัด์ิ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
อริยาพร ถิรทฬัหกุล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
อริศรา เจียมสกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
อริศรา ตัน๋ประเสริฐ ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ กรุงเทพ
อริศรา บรรเลิง รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อริศรา เปจะยงั หอวงั กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
อริศราพร แสนจนัทร์ เซนตโ์ยเซฟระยอง ระยอง นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อริสรา เก่งธญักรรม นครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อริสรา แกว้ซงั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศิลปากร
อริสรา ไกรเชนทร์ ศรียาภยั ชุมพร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
อริสรา คะเณย์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
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อริสรา แซ่เตีย สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ มนุษยศาสตร์สาขาวิชาการโรงแรม กรุงเทพ
อริสรา เทศสอาด เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ราชบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
อริสรา บญุมาน า พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
อริสรา บญุมี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เลือกสมรรถนะดา้นคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
อริสรา พลซา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
อริสรา สวสัด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการสาขาวิชาการทอ่งเท่ียวและการโรงแรม ราชภฏัพระนคร
อริสรา สายสะเกษ วรนารีเฉลิม สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สงขลานครินทร์
อริสราภรณ์ จนัทพนัธ์ มุกดาหาร มุกดาหาร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
อริสา บวรธีระโรจน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อริสา พิสิฐพรปิติกุล มารียอ์นุสรณ์ บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
อริสา เมืองสองสี เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สงขลานครินทร์
อริสา อุดมขจรกิตติ นารีวุฒิ ราชบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อรุชญา อ าพิน สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
อรุณพนัธ์ แกว้ใส พรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรุณรัตน์ เลิศเพียรสกุล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
อรุณรุ่ง รัตนวราหะ สตรีอ่างทอง อ่างทอง เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรุโณทยั โพธิยนัต์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
อลงกรณ์ ประวงั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
อลิชา ดวงดีทิพย์ บา้นไผ่ ขอนแก่น วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อลิตา อุดมกูล เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อลิศรา จนัมา หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบรูณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
อลิษา ช่ืนจุย้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
อลิษา เมืองหนู ศรียาภยั ชุมพร นิติศาสตร์ รามค าแหง
อลิสา ทองทิพย์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
อลีนา นิตสพนัธ์ คงคาราม เพชรบรีุ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปากร
อลีนา วิชยัดิษฐ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ศษ.บ. สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา) เกษตรศาสตร์
อวิกา เกิดแกว้ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
อวิภากรณ์ พรพิพฒัน์กุลชยั สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อวิรุทธ์ ประภาส เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
อศิรวรรณ จตุักูล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
อกัษรา โฉมประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อกัษราณัฐ ราชนิกร นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
อกัษราภคั ธราพร สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อกัษราภคั สามช่ืนฉ ่า วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อกัษา ราดหามาด พลวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน สงขลานครินทร์
อคัคเดช เดชอ่ิม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
อคัรชยั ส่องสว่าง เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อคัรพงษ ์ผจงธีรภาพ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อคัรพล บณุฑริกนววิธ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อคัรพล เพช็รรักษ์ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
อคัรพล ศรีเลืองพนัธ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทมุธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อคัรพล หรรษาจรูญโรจน์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
อคัรยา มณีเดชธ ารง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ) (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อคัรวฒัน์ สว่างโรจน์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อคัรวิทย ์เรอุไร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทมุธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
อคัรวินท ์นาคเสนา แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
อคัรวินท ์อาภา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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อคัรวินทร์ ทศันพงษ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อคัรวีย ์แกว้กาฬ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการเงิน ขอนแก่น
อคัรา ผกากอง ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร การบริหารและจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อคัรากร สิทธิโชค อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อคัรีมี สุกใส ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
อคัสุข นิธิศบญุกลาง ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ สถาปัตยกรรมศาสตร์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลกัสูตร 5 ปี) เกษตรศาสตร์
องัคณา แขง็ขนั สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
องัคณา ลอพิริยะกุล วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
องัควรา โรจน์พฒันกุล ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
องัควิภา วาลมูลตรี น ้าพองศึกษา ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
องัศวีุย ์เช้ือพราหมแพร กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
อจัฉรา จีนสลุต เลยพิทยาคม เลย เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
อจัฉรา ผวนผิน สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อจัฉรานนัท ์เฮงอนนัตช์ยั สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
อจัฉริณี บวัเขม็ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทมุธานี ปทมุธานี บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
อจัฉริยทรัพย ์ทองพรมราช ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อจัฉริยา มงคล สตรีศรีน่าน น่าน ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อจัฉริยา มุสิกา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ ศิลปากร
อจัฉริยาภรณ์ นาคคุม้ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั สตัวศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อชัฌา สงวนพงษ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
อซัมี อุสมาณี สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
อญัชนก สุวรรณมณี มหาวชิราวุธ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
อญัชนา ลุนศรี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
อญัชลีพร กระจ่างกิจชมชิด กะทูวิ้ทยา ภูเก็ต วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อญัชิษฐา จนัทร์ช่วย มหาวชิราวุธ สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
อญัชิษฐา ดวงอาทิตย์ นครนายกวิทยาคม นครนายก อกัษรศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อญัชิษฐา ติณชาติอารักษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อญัชิษฐา ประเสริฐสุข ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
อญัชิษฐา เลิศเรืองศภุกุล นารีวิทยา ราชบรีุ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อญัชิษฐา แสงเขียว เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
อญัชิสา เกตุสกูล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
อญัชิสา เกษม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
อญัชิสา จรัลเรืองอุทยั สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์สาขาวิชาเคร่ืองกล ราชภฏัสวนสุนนัทา
อญัชิสา ชูเชิด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อญัชิสา เบญ็คุม่ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
อญัชิสา พลหาญ พลวิทยา สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
อญัชิสา มโนรัตนา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เกษตรศาสตร์
อญัชิสา ศิริเสถียร หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
อญัชิสา สมพนัธ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อญัชิสา อินทร์จนัทร์ บรูณะร าลึก ตรัง พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อญัชิสา อินทรสุภา ศรียาภยั ชุมพร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อญัญฎา ปาริชาตวรพงศ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
อญัธิชา เอียดเปรียว หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สงขลานครินทร์
อญัธิดา คณัทเขตต์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อญัธิดา ออมสิน มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
อญัพชัญ ์บู่ค  า เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
อญัมณี แกว้ภราดยั มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์



ช่ือ-นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั

อญัมณี พานทอง มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อญัมณี วิวฒันาเสรีธรรม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อฐันิยา เนียรพดุซา ชยับาดาลพิทยาคม ลพบรีุ เกษตร สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อฐัภิญญา แกลว้กลา้ มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
อฐัภิญญา สารีบตุร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
อนัดามนั เล่ืองช่ือ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
อปัสรสินี ธรรมโชติ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) เกษตรศาสตร์
อปัสราวดี ขจรเดชะศกัด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
อฟันาน สะตี ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
อมัพกา เพญ็สุข บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ มหาสารคาม
อมัพิกา สนัทาลุนยั ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อมัรินทร์ มูลพรม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม สตัวศาสตร์สาขาวิชาสตัวศาสตร์บณัฑิต มหาสารคาม
อมัรินทร์ ลภันะวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อมัรินทร์ สมบรูณ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
อยันา ครูซอ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคปกติ) เกษตรศาสตร์
อยัรีณ เสนาค า สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อลัณูดร์ อคัรมนสั บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อศันี คงธรรม สารวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
อศัวิน คา้มีผล สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปากร
อษัฎาวุธ สาระภกัดี สตรีศึกษา ร้อยเอด็ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศสาขาวิชาบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
อสัรีนา ปลูกพืช สตรีภูเก็ต ภูเก็ต พาณิชยศาสตร์และการจดักา สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเท่ียว สงขลานครินทร์
อสัรีนา อาลงั จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาเขตกาญจนบรุ สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหิดล
อสัสนี ตนัตะราวงศา เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาพฒันาการเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาจารีย ์ข  าทวี เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
อาชวี เอ่ียมสุนทรชยั โยธินบรูณะ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อาฐิติยา ค  าจนัทร์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ เกษตรศาสตร์
อาฑิมา อ่ิมอรุณรักษ์ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
อาทิตกาญจ ์คงจนัทร์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
อาทิตยา กงแกว้ บา้นนา "นายกพิทยากร" สระบรีุ เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อาทิตยา ใกลรุ่้ง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาทิตยา ดีไพร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
อาทิตยา นอ้ยปาน พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตศรีราชา เกษตรศาสตร์
อาทิตยา ล้ิมวฒันาถาวรกุล ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น พะเยา
อาทิตยา สุขจิตร์ บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบรีุ เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร ขอนแก่น
อาทิตยา แห่งพิษ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อาทิตยาพร เทพทอง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
อาทิมา ณ นคร เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อาทิมา นนัทวิสยั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อาทิมาภร สิงห์ทวีศกัด์ิ เบญจมราชูทิศ จนัทบรีุ จนัทบรีุ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อาธิป สะมาแอ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
อานนท ์ตะโกนา สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
อาฟีซา แวซู อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
อาภสัรา นกหงษ์ พนสัพิทยาคาร ชลบรีุ การบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อาภากมล สุริยะพงศากุล ถาวรานุกูล สมุทรสาคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาภากร ขดัสาย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนท่ี 1 ขอนแก่น
อาภากร นรสิงห์ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ สงัคมศาสตร์บรูณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอนแก่น
อาภากร ยงูทอง เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นเรศวร
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อาภาภิลาศ นุ่นเสง้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อาภาศิริ ศรีพรหม ระยองวิทยาคม ระยอง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อาภิชญา พิพฒัน์ สภาราชินี ตรัง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
อามีน กะลูแป คณะราษฎรบ ารุง ยะลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
อายมิู ซากาโมโตะ หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อารญา สีฟอง นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ เกษตรศาสตร์
อารดา เกาะสมบติั นารีนุกูล อุบลราชธานี บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
อารดา จีระผดุงเกียรติ ราชวินิตบางแกว้ ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารดา ระยะวรรณ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ราชภฏัสวนสุนนัทา
อารดา หะยปีีเยา๊ะ อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
อารติ องัคณานนท์ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
อารยา จรรยารักษ์ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารยา นนสะเกตุ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อารยา เผา่กนัหา ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารยา ร่วมญาติ พิไกรวิทยา ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
อารยา วศินชยั มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารวี กาลธิยานนัท์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาปัตบกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อารวี กาลธิยานนัท์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สถาปัตยกรรมหลกั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาริตา เทียนวรรณ นางรอง บรีุรัมย์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อาริตา ระวาดชิด อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
อาริยา ทองออน ปิยะมหาราชาลยั นครพนม ศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ รังสิต
อาริยา เสน้เกษ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาริยาภรณ์ เพียงเกษ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อาริสา ศรีเหรัญ ชลกนัยานุกูล ชลบรีุ มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารีญา พิมพส์อน กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการตลาด ขอนแก่น
อารีนา ศกัด์ิศรีพงศธร เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อารียา กลมกล่อม สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เศรษฐศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อารียา กองแกว้ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารียา เคียงประคอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
อารียา ชิดนอก ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารียา แซ่โงว้ กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต ขอนแก่น
อารียา แซ่เลา ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร ขอนแก่น
อารียา ตรีขนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบรีุ นนทบรีุ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ศิลปากร
อารียา ธนิกุล นราธิวาส นราธิวาส ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
อารียา บรุะเนตร สกลนครพฒันศึกษา สกลนคร เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสตัวศาสตร์ แผนท่ี 1 ขอนแก่น
อารียา โพธ์ิศรี โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารียา ยมภกัดี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
อารียา แวหะยี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
อารียา ศิริ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อารียา สรรเสริญ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
อารียา แสงสินธ์ุ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อารีรัตน์ นนัทกุล ดีบกุพงังาวิทยายน พงังา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
อารีรัตน์ สีตก กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
อารีรัตน์ อรรถวนั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา ศิลปากร
อ านาจ สงเดช มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พทัลุง วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
อ ามะรินทร ฝ่ายบญุ กลัยาณวตัร ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง แผนท่ี 1 ขอนแก่น
อิงกมล จีนสูงเนิน หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีบริหาร(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
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อิงครัช สลางสิงห์ ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
อิงครัต หมอปาน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา) (ภาคปกติ) วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
อิงควฒัน์ ขนัสนัเทียะ ลาซาล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิงปวฒัน์ เขม็งาม วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบรีุ โบราณคดี สาขาวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปากร
อิทธิกร ไกรกิตติวุฒิ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิทธิกร ไกรกิตติวุฒิ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร บริหารและการจดัการสาขาวิชาเศรษศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิทธิกร วงศใ์หญ่ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
อิทธิพล เตง็ทอง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบช.บ. (บญัชี) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อิทธิพทัธ์ จนัทร์ภกัดี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
อินทร ศรีเพชราวุธ เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
อินทชั อินทสระ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
อินทิพร ทองแท้ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อินทิยา เอ้ือศกัด์ิอารี เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อินทิรา ช่ืนชอบดวง วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุตวิ์ทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อินทกุร ขนัแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อินธิรณัณ สระทองพิมพ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อินธิรา หอยจนัทร์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิรฟาน เจ๊ะอุบง คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
อิศราธร มากจงดี สตรีพทัลุง พทัลุง เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อิศรานุพงศ ์เวียงค  า ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ บญัชีและการจดัการสาขาวิชาบญัชี มหาสารคาม
อิศริยา ชยัศรี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย)์ ขอนแก่น
อิศริยา บ ารุงเขต จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
อิศเรศ ศรีโชค เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี สตัวศาสตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิสระพงษ ์วชัรประทีป มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิสรา กนัพุม่ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
อิสริยา โพธ์ิปลอด เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม แม่โจ้
อิสรีย ์มณีพิศทุธ์ิ กลัยาณวตัร ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อิสรีย ์วิกรัยเจิดเจริญ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิสรีย ์แสนชา เซนตโ์ยเซฟระยอง ระยอง สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) ขอนแก่น
อิสเรศ ดอยแกว้ขาว กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
อีมาน วามุ พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ วิทยาเขตหนองคาย ขอนแก่น
อุดม สุนทรวรพงศ์ ตราษตระการคุณ ตราด ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการจดัการธุรกิจ ขอนแก่น
อุดมลกัษณ์ ลายอกัษร ร้อยเอด็วิทยาลยั ร้อยเอด็ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
อุทมุพร บญุศกัดาพร บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
อุบลทิพย ์ทองจนัทร์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อุบลรัตน์ ล่ิมซุ่นต๋ี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อุมาพร ผนัอากาศ ธารทองพิทยาคม บรีุรัมย์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
อุรชา แสงเครือสุข บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทอ่งเท่ียว เกษตรศาสตร์
อุรชา หนูมิตร วรนารีเฉลิม สงขลา ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาประถมวยั ทกัษิณ
อุรัสยา กล่อมฤกษ์ ชลประทานวิทยา นนทบรีุ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อุรัสยา ง่อบตุร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
อุรัสยา เทพนุรักษ์ พิปนูสงัฆรักษป์ระชาอุทิศ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
อุรุพงศ ์คีรีแลง ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เกษตรศาสตร์
อุไรพร ยีรั่มย์ พระกุมารศึกษา มหาสารคาม บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจดัการ รังสิต
อุไรรัตน์ วงศค์  าดี ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาเอกการจดัการ การประกอบการพาณิชย ์และนวตักรรม ขอนแก่น
อุษณิษา เจริญภกัดี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี  
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาพฒันาธุรกิจ  แนวการเรียนศิลป์ค  านวณ สงขลานครินทร์
อูลญา อิแม เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ สงขลานครินทร์
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เอกณัฏฐ ์ชูเชิด สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาลยัส่ือ ศิลปะ และเทคโนโลยี เชียงใหม่
เอกปวีณ์ ทิวารังสรรค์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
เอกรินทร์ น ้านวล ปทมุวิไล ปทมุธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
เอกวสั ปัญสวสัด์ิ ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย อกัษรศาสตร์ ศิลปากร
เอกสิทธ์ิ นาคสกุล บรีุรัมยพิ์ทยาคม บรีุรัมย์ บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
เอกสิทธ์ิ สุวรรณคีรี สภาราชินี ตรัง เกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์
เอกอุษา วชิระสมัพนัธ์ ตะพานหิน พิจิตร ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เอมมิกา กุลแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล ขอนแก่น
เอมอร จูมศรีสิงห์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
เอมิกา มนัจนัดา บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
เอราวณั อินทะคม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอนแก่น
เอ้ือมฟ้า กงเพชร สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษใหผู้มี้พ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
เอ้ือองักูร วิกูรชยันนัท์ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน เกษตรศาสตร์
เอ้ืออารีย ์บอนสนัเท๊ียะ จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลกัสูตรนานาชาติ) เกษตรศาสตร์
โอชวิน เตชะเรืองอมัพร สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต ขอนแก่น
โอฬาร มนตรีฤกษช์ยั ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โอฬาร ศกัด์ิหริรักษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสาขาวิชาเกมและส่ือเชิงโตต้อบ กรุงเทพ
ไอยล์ดา พรหมเพศ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ไอรดา จรูญธรรม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาวิชาวิชาเอกการตลาด เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) ขอนแก่น
ไอริณ สุจริต ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ไอริณ เอ่ียมจรัส พิบลูวิทยาลยั ลพบรีุ มนุยษศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ (คบ.) ราชภฏัเทพสตรี
ไอรินทร์ ซู บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ศิลปากร
ไอลดา นาเมืองรักษ์ ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ขอนแก่น
ฮานี ลายู พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฮาฟิซ อุมาจิ สตูลวิทยา สตูล ครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัสุราษฏร์ธานี
ฮุสณา ดือราแม ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์


