
ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กชพร มะลิตน้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
กชพร อรรถกิจบญัชา สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กชพรรณ สุขเกิด มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
กชมน ชูเซ่ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
กชมน เพชรแกว้ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ เขา้ศึกษาหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต สงขลานครินทร์
กชมล ประภากรณ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
กชวรรณ สายวงศ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
กณิศพงศ ์ชลมูสิก นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์บณัฑิต มหิดล
กณิศา หนูจนัทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
กนกกาญจน์ ทองสินธุ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
กนกพร รบศึก แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
กนกพิชญ ์ชินเชษฐ์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
กนกพิชญ ์สระวงั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
กนกรดา แซ่โซว สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
กนกวรรณ เทียนภู่ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
กมลชนก ทองยา เลยพิทยาคม เลย แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลชนก ทองเสมอ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
กมลชนก ปัญญาอินทร์ เพชรพิทยาคม นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
กมลชนก แยม้ศกัด์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
กมลนทัธ์ แววภกัดี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
กมลนทัธ์ ศรีอ่อน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
กมลเนตร คุณวตัร ราษีไศล ศรีสะเกษ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยค์รูแนะแนว วลยัลกัษณ์
กมลพร กองจนัทร์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
กมลพร คมคาย สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กมลพร ทองสุธรรม เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
กมลพร สุพิทกัษ์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กมลรดา ขาวปลอด เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายนกักีฬา วลยัลกัษณ์
กมลลกัษณ์ เทพวงค์ มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม เชียงใหม่ แพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่ 
กมลลกัษณ์ เลา้เตม็แสงทอง ศึกษานารี นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
กมลวรรณ ลือกิจนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรกช อกัษรทิพย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ เวสเทิร์น
กรกฏ ดวงดาว สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) มหิดล
กรกนก เพชรสวี พิชยัรัตนาคาร ระนอง เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กรกนก สุรธรรม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กรกมล เฉลิมวิริยะวฒัน์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
กรชนก ยิม้ศิริวฒันะ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
กรพินธุ ์วฒันจึงโรจน์ วดัดอนทอง ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
กรรณิการ์ ฝาชยัภูมิ สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตรบณัฑิต มหิดล
กรรวี กีพานิช เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรวีร์ ไชยมงคล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
กรวีร์ ไชยมงคล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทยรั์บนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กรัณฑรัตน์ ขดัศิริ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
กรัณฑรัตน์ ขดัศิริ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เทคนิคการแพทย ์สาขาเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
กรันฑรัตน์ ไหมนวล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
กฤตพร สยมภาค มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กฤติกา สุขเปล่ียน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กฤติธี ยพุการณ์ สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กฤติมา ผมทอง สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ อุบลราชธานี
กฤติมา ผมทอง สิรินธร นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
กฤษณะ เรืองสกุลพาณิชย์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
กฤษยนนัท ์มะโน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
กฤษยศ เดชะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร ธรรมศาสตร์
กวินทรา สุนนัตะ๊กุล ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กวินทิพย ์ทุงฤทธ์ิ เทศบาลวดัสระทอง ร้อยเอ็ด วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
กวิสรา แกว้เช้ือ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
กวิสรา ภชัมงคล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยทายาทแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
กษิด์ิเดช กฤษดาวาณิชย์ พิริยาลยั แพร่ เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
กษิด์ิเดช งามวฒันะ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
ก่อเกียรติ แกว้เนียม หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
กองทพั นิลนิยม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี
กอ้งภพ พงศเ์พชรดิถ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
กอ้งภพ พงศเ์พชรดิถ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
กอ้งภพ พิบูลวรรณพงษ์ เซนตด์อมินิก นครปฐม แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต
กอ้งภพ ล้ิมรัตนพนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กอ้งภิภพ กงลอ้ม อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
กอ้งภูภพ เก๋ียงค  า พิริยาลยั แพร่ เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
กอ้งศิษฐ์ ปรีชา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
กญัชลิกา มะนู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ อุบลราชธานี
กญัชุรีพร จงัพล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กญัญนนัทน์ อยูป่ระเสริฐชยั มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวนั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญพชัร ตั้งติรวฒัน์ ระยองวิทยาคม นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
กญัญว์รา ไชยสาร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
กญัญาณฐั วงศห์าญ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
กญัญาณฐั วิจกัขณ์เศรณี ธิดานุเคราะห์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
กญัญาณฐั อปัมาโน สตรีนนทบุรี นนทบุรี สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
กญัญาภทัร คงอ่อง พนสัพิทยาคาร ชลบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม ภาคอ่ืน อุบลราชธานี
กญัญารัตน์ เหมน็แดง เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
กญัญาวีร์ แฝงมณี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เทคนิคการแพทย ์สาขาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
กญัญาวีร์ แฝงมณี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เทคนิคการแพทย ์สาขาเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
กญัญาวีร์ วฒันะพุ่มชู ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
กญัปภสั ฤดีขจรไชย สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชลบุรี ชลบุรี สตัวแพทยศาสตร์นกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
กณัฐิกา เจริญวงษ์ ศรียาภยั นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ ธรรมศาสตร์
กณัฑพ์สิษฐ์ สว่างจิตต์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
กนัต ์กลางคาร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
กนัต ์กลางคาร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
กนัตก์นิษฐ์ เปร่ืองนนท์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา แพทยศ์าสตร์ใหม่เพ่ือชุมชนMED แพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กนัตภณ งัน่บุญศรี อนุบาลชุมพร ชุมพร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กนัตวิชญ ์ปิยนิรันดร์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตศ์รณ์ โลหิตหาญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
กนัตสิ์นี พฒัน์กิตติสกุล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
กนัตาภา เหล็กงาม ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัติชา สุทธพนัธ์ นราธิวาส นครปฐม แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
กลัยกร ภาคการ เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี จนัทบุรี แพทยศาสตร์ บูรพา
กลัยกร รัชตศรีประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กลัยรัตน์ แดงงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
กลัยรัตน์ ทินบุตร เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
กลัยสุ์ดา เกษามูล หล่มสกัวิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Track ) นเรศวร
กาญจนธชั ใจเกล้ียง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
กาญจนวรรณ ตาค า ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
กานตธิ์ดา สมหารวงค์ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กานตพิ์ชชา กุลโรจนสิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
กานตม์ณี นิทศัน์พฒันา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
กานตสิ์นี เจนกุลประสูตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
กานติสา คชโอสถ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทยรั์บนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
การันยภ์ทัร เรืองนาราบ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี แพทยศาสตร์ บูรพา
ก าพล หมัน่อารี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
ก่ิงกวิน ศรศิริ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กิดาการ แซ่โล่ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
กิตติกานต ์พงษลิ์มศรี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
กิตติเชษฐ์ ดงัธนกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
กิตติทศัน์ ตะ๊เพย ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ธรรมศาสตร์
กิตติธร จนัทร์สถิตานนท์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
กิตติธชั ทองอินทร์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
กิตติธชั ทองอินทร์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม นครปฐม ส านกัแพทยศาตร์ แม่ฟ้าหลวง
กิตติพศณ์ บวัเอ่ียม สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) มหิดล
กิตติภพ วิจกัษณกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
กิตติภพ ศรีสวสัด์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม ทนัตแพทยศ์าสตร์DENT ทนัตแพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กิตติภทัร์ จีวรงคกุล แสงทองวิทยา สงขลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
กิตติยวดี โสภณสกุลเกียรติ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ พะเยา
กิตติศกัด์ิ แสงทอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร บูรพา
กิต์ิติกญัญา ศรีวิสุทธิกุล ศึกษานารี นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
กิตินทัธ์ คีรีธรรม แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
กิติมา เจริญรูป หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
กิติยารัตน์ เกิดนอก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กิรณฏัฐ์ เพียรธรรม ราชินีบน นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
กิรณา สิงห์ขาว นครสวรรค์ นครสวรรค์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ มหิดล
กีรติ สุภา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
กีรติกา พูลแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข อุบลราชธานี
กีรติกานต ์วฒันบุตร วาปีปทุม นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
กีรติกานต ์วฒันบุตร วาปีปทุม นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
กุณชว์รัตถ ์ดีค  าจีรพฒัน์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
กุณชว์รัตถ ์ดีค  าจีรพฒัน์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
กุมภ ์ฉัตรชาตรี อนุบาลกิติยา มหาสารคาม แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
กุลฑีรา วงัสระวิวฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
กุลฑีรา วงัสระวิวฒัน์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
กุลฑีรา วงัสระวิวฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ เทคนิคการแพทย ์สาขาเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
กุลธิดา เมาะลาษี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
กุลธิดา เรืองจนัทร์ พิชยัรัตนาคาร ระนอง แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สุราษฎร์ธานี ธรรมศาสตร์
กุลธิดา หิรัญบูรณะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
กุลภทัร โตสงวน นาคประสิทธ์ิ นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
กุลภสัสร์ บุญเพ็ง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
กุลสตรี เท่ียงตรง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ความร่วมมือกบัมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)สงขลานครินทร์
กุลิศรา จนัทร์เกตุ บูรณะร าลึก ตรัง การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
กุลิสรา จิตงามข า อุดมดรุณี นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
กุศลิน เมธีวิวฒัน์ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
เกตน์สิรี จิตร์เลขา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
เกตน์สิรี ชูช่วย พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
เกลา้ภูมิ เจริญศิริ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เกวลิน ทนับุญมา ระยองวิทยาคม ระยอง สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
เกษฤดี เดชสถิตย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
เกิดศิริ เถ่ือนม่วง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
แกว้บุษราภรณ์ เลาหกยักุล เบญจมราชานุสรณ์ นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ขจรศกัด์ิ ชุมพงษ์ สวนศรีวิทยา ชุมพร เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ขนิษฐา แสงจนัทร์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ขวญัขา้ว ฉัตรธนาธรรม สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ขวญัขา้ว ฉัตรธนาธรรม สิรินธร สุรินทร์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ขวญัขา้ว ฉัตรธนาธรรม สิรินธร สุรินทร์ เทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ขวญัขา้ว ฉัตรธนาธรรม สิรินธร สุรินทร์ เทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ขวญัขา้ว โล่ห์ค  า ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ขวญัขา้ว โล่ห์ค  า ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ขวญัจิรา เจนจิรโชติ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ขวญัจิรา ตาชูชาติ สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ขวญัจิรา ตาชูชาติ สิรินธร นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เทคโนโลยสุีรนารี
ขวญัดาว โพธิสาขา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี แพทยศาสตร์รามาธิบดี-ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
ขวญัฤดี ขาวคง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ขวญัฤทยั ลา้นมา ปัว น่าน สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ขตัติยะ บูรณะบญัญติั แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
เขมจิรา ไทยข า สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เขมณฏัฐ์ ศุภาโกมลนนัท์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
เขมทตั วงศห์าญ เทพศิรินทร์ นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
เขมรัตน์ ปฐมโรจนวงค์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
เขมลดา เลินไธสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
เขมิกา ชูศรี เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี แพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ธรรมศาสตร์
เขมิกา ลิขิตนภาพนัธุ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
โขมพสัตร์ วิริยะสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
คณน ใคร่ครวญขจร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม พะเยา
คณิน น่ิมพินิจ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
คริษฐ์ วานิชวฒันร าลึก เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
คชัรินทร์ อ่ิมสบาย นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
คทัยวรรณ ธงธวชั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
คมัภีรดา ฤทธ์ิเสนี มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
คีตกานต ์นามไพรสนัต์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
คีตภทัร จินดาวงษ์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
คีตภทัร ทองจนัทร์ ปทุมรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
คีตภทัร ทองจนัทร์ ปทุมรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
คุณญัญอ์ร คาค ามาตร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
จณิสตา กนัน่ิม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
จณิสตา ร าจวนจร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
จรรยมณฑน์ นิราช พนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จรรยาพร สุวรรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยค์รูแนะแนว วลยัลกัษณ์
จรัสรวี ช่วยเมือง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
จรัสวรรณ ไตรรัตนศกัด์ิ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จริยาพร กุณาหล่าย พิริยาลยั แพร่ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
จอมใจ วิเชียร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
จกัรพรรดิ วรรณสุข สระบุรีวิทยาคม สระบุรี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
จกัรภทัร ดวงมาตยพ์ล ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
จกัรี กมลคุรุชากรณ์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จนัจิรา จนัทรโชติ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
จนัทกานต ์จนัทร์นุย้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
จนัทกานต์ิ ยอดทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
จนัทมณี วฒันากุล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
จนัทร์ภทัรมน พงษพิ์มาย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
จนัทรัสม ์กาญจนาภรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จารีญา ผลแกว้ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
จารุเดช ชูสุวรรณ ธรรมโฆสิต นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
จารุภา ศรีพดั พิบูลวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
จิณณพตั ทองอรุณศรี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
จิณณพตั ทองอรุณศรี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
จิณณวตัร พวัอุดมเจริญ สายธรรมจนัทร์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
จิณฐัตา จารุทิกร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
จิดาภา จนัทสงัข์ ธญับุรี ปทุมธานี สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
จิดาภา ประดบั วดัป่าประดู่ ระยอง เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
จิดาภา รวงสวาท สุรนารีวิทยา นครปฐม ทนัตแพทยศ์าสตร์DENT ทนัตแพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
จิดาภา สุวรรณโณ ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
จิตตพฒัน์ ค  าแสน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ บูรพา
จิตตสุ์ภา อรัญเพ่ิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
จิตตสุ์ภา อรัญเพ่ิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
จิตติยพล บวัเกษ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ อุบลราชธานี
จินตจุ์ฑา วงษศิ์ริพฒันา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
จินตศ์ุจี สืบสนัต์ มุกดาหาร นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
จิรพชัร์ อมัพรภทัรศกัด์ิ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรภทัร ทิพยข์นุทด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
จิรภทัร ทิพยข์นุทด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
จิรภทัร มนสัมาสเจริญ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
จิรภิญญา บุญน า ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมสนบัสนุนการจดัตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากบัดูแลของมหาวิทยาลยั (วมว.)นเรศวร
จิรเมธ ภววรพนัธุ์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จิรวฒัน์ สมิทธ์ิเยาวกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
จิรศกัด์ิ ขาวเผือก พทัลุง นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ / สตัวแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
จิรสุตา สุทธินุ่น มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
จิระกนัต ์สุจริต ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
จิระกนัต ์สุจริต ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
จิรัชฌา จนัทร์ด า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
จิรัชญา ก าเนิดค า นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
จิรัชญา ดาบทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สตัวแพทยศาสตร์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั มหิดล
จิรัชญา วรสิงห์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) มหิดล
จิรัฏฐ์ ภาณุเตชะ นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
จิราขวญั เหรียญทองวฒันา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
จิราเจตน์ อนัเพ็ชรดี ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
จิราพชัร เอนกวนนท์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นราธิวาสราชนครินทร์
จิราภา สุขเกษม กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
จิรุทธ์ิ ศิริสุนทร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิศรารัตน์ สาลีทอง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมสนบัสนุนการจดัตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากบัดูแลของมหาวิทยาลยั (วมว.)นเรศวร
จีรญาดา ซุยยะกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
จีรติ ซอเซวี สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง นครปฐม แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลเลิดสิน รังสิต
จีราภรณ์ เกล้ียงไทยสง เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
จุฑาทิพย ์ขาวข า วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพท.บ.การแพทยแ์ผนไทย เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
จุฑาทิพย ์สงัขส์ม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
จุฑามาศ ต่อวาส ชุมแพศึกษา ขอนแก่น แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
จุฑามาส มหัทธนาวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
จุฑารัตน์ เทียมวงค์ สิรินธร นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฑารัตน์ นทีทองรุ่งศกัด์ิ ราชินีบน นครปฐม เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จุไรรัตน์ รักชาติ อุม้ผางวิทยาคม ตาก ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
จุลยทุธ ยวุรังสิกุล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฬาพิชญ ์สนัน่พานิชกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล – โรงพยาบาลตากสิน ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร นวมินทราธิราช
จุฬาลกัษณ์ เดชอนนัต์ เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
เจตน์ สนัน่เกียรติเจริญ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เจตน์สิรี ธนกิจจารุ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวนั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เจน วฒันสงัสุทธ์ิ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
เจน วฒันสงัสุทธ์ิ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
เจนนีเฟอร์ แคลปป์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
เจนวิทย ์มาตรา ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เจริญศรี โสรกนิษฐ์ สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
เจษฎาพร นนัทะสิทธ์ิ บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพรอบรับตรงร่วมกนั วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ฉัตรแกว้ ทองผา รัตนบุรี นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ฉัตรชยัวฒัน์ ศรีวิชิต ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัตรบดินทร์ เขม็ปัญญา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ฉัตริน วงศวิ์วฒัน์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต
ฉันหทยั ภูจอมจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ชญาดา แก่นพนัธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ชญาดา คงแดง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ชญาดา ทองค าชู สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
ชญาดา พิพฒันพรพงศ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยทายาทแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ชญาดา มะณีแสง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
ชญาดา วิลาสตระกูล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชญาดา วิลาสตระกูล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ชญานินทร์ สารถอ้ย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ชญานิศ จุมพิศ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ชญานิศ พิสุทธ์ิวรารมย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
ชญานุตน์ อนนัต์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
ชฎาพร บุญส่ง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม แพทยศาสตร์ บูรพา
ชฎาวีร์ ทองค า นางรอง บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ (กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน) เทคโนโลยสุีรนารี
ชณิกาญจน์ กญัญาประสิทธ์ิ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ชนกกานต ์เปรมนนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนกชนม ์ปริเตนงั สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชนกนนัท ์ลีพฒันวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ชนกนนัท ์สินนัตา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ชนกนนัท ์สินนัตา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ชนกนนัท ์หนูดี ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอุปกรณ์) มหิดล
ชนกนนัท ์โอมาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ชนกนัต ์ชูคง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ชนนิกานต ์จิตรพินิจ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ชนมช์นก ปลอ้งนิราศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ความร่วมมือกบัมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)สงขลานครินทร์
ชนมนิ์ภา ธนเกียรติสกุล สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ชนะพงษ ์ยอดรัก อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง เทคนิคการแพทย ์สาขากิจกรรมบ าบดั เชียงใหม่
ชนะพงษ ์ยอดรัก อสัสมัชญัล าปาง นครปฐม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั เชียงใหม่
ชนะศกัด์ิ พิทกัษนิ์ระพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
ชนญัญา เฉลยไตร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ชนญัญา พลิคามิน ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนญัฐิญา สีระแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ชนนัทิตา มูลจนัที สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เภสชัศาสต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนากานต ์ชูด าดี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ชนากานต ์บริบาล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ชนากานต ์วงษก์วน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เภสชัศาสตร์ สยาม
ชนากานต ์สูนกามรัตน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
ชนาทิพย ์ถีระวงษ์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชนาธิป จิตบุญ สภาราชินี ตรัง หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
ชนาภทัร กล่ินแกว้ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชนิกา จนัทา สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ชนิกานต ์ซว้นล่ิม ปากพนงั นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ชนิกานต ์ณ พทัลุง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ชนิกานต ์ทองเจือ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนิกานต ์ลิขิตวงศข์จร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ชนิกานต ์สอนสุทธ์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ชนิดาภา อ่อนพนัธ์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า จงัหวดัยโสธร อุบลราชธานี
ชนิตา ใจกลา้ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ชนินทร คณานบั สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชนินาถ จิตรานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ชนิศรา ชามพูนท มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ชนิษฎา มีมาก สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ชนิษฐา ยงัโนนตาด ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชนิสรา เตม็นา สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ วลยัลกัษณ์
ชนิสรา ทรัพยสิ์รินาวิน ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ชนิสรา หนูสอน สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชเนตตี แสงเรือง มหาวชิราวุธ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจยั สงขลานครินทร์
ชไมพร นาคเงิน ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
ชยณฐั คงตรีแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ชยพทัธ์ อุตโรกุล ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ชยภทัร ธรรมรักษ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชยานนท ์นนทมาตย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ชยานนัท ์โชติปฏิเวชกุล พิริยาลยั แพร่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ชยานนัท ์โชติปฏิเวชกุล พิริยาลยั แพร่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่ 
ชยสิรา ฝังกิจ อนุบาลชุมพร ชุมพร แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ ธรรมศาสตร์
ชยดุา วงษต์รีศรี บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ชรินรัตน์ โพธ์ิศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ชลธาร สุวรรณพงศ์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สุราษฎร์ธานี ธรรมศาสตร์
ชลธิชา ทองค า นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชลธิชา บวัศรี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชลิดา ลีลากุลเวชช์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชลิตา เหมมนั หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ชวกรณ์ วงศป์ราณีกุล มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ชวลัญา พงษไ์ทย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชวลัพชัร วิชยัศิริรัตน์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ชวลัลกัษณ์ นาสมตรึก สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ชวิศ ก่ิงแกว้ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
ชวิศา ทรัพยพ์่วง สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์บณัฑิต มหิดล
ชวิศา น าชยัศรีคา้ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ช่อผกา พรหมพิทกัษก์ุล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ชชัชยั ถาบุตร เลยพิทยาคม นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชชัชยั พ่วงรักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ชชัพิมุข มะลิวลัย์ สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
ชชัวานนท ์พนมเขต ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ชชัวานนท ์พนมเขต ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ชญัญานุช ใจมัน่ ระยองวิทยาคม ระยอง สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยัวฒัน์ งามสตัตบุษย์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม แพทยศ์าสตร์ เชียงใหม่
ชาญเดช ยวุะบุตร อ านาจเจริญ นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ชาญยทุธ พุ่มแสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
ชาตภาณุ วราจิตติชยั สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ชายชล มัง่คัง่ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต
ชาลิสา ขนัติวณิชย์ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ชาลิสา ดาวเรือง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาลิสา ปานอุดมลกัษณ์ ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาลิสา เผือกสม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชาลิสา พงศจ์ารุสถิต สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ชาลิสา ศรีกะชา ปัญญาวิทย์ ตรัง แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชาลิสา อคัรไกรวรพนัธุ์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชาลิสา อคัรไกรวรพนัธุ์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ชิดชนก โอสถาน พิมานพิทยาสรรค์ สตูล การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ชิดหทยั รัตนหาญ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชินกฤต สถิตยก์ุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชินกฤต สอนตา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ชิรประภา วงศค์  าจนัทร์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
ชิษณุชา จริงจิตร บูรณะร าลึก ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ชิษณุชา นอ้ยสุริวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิขาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ชิษณุพงศ ์สมใจมาก สามคัคีวิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชีรีน ศรีชยัสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาสงขลานครินทร์
ชุติกาญจน์ กล่อมวงษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
ชุติกาญจน์ ดาวสดใส ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ / สตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ชุติกาญจน์ เอ่งฉ้วน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ชุตินนัท ์ไชยวงค์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ชุติสรา ตรีณาวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โชติ สุขรมย์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย แพทยศ์าสตร์ใหม่เพ่ือชุมชนMED แพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
โชติกา บางจริง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
โชติกา ศกัด์ิศรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ซากีนะห์ ชาติทอง อิกเราะสามญัศึกษา นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ความร่วมมือกบัมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)สงขลานครินทร์
ซิกศรัณย ์สดิน พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ซูซานา แวหามะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ซูรายา นุย้แอ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ฌณญัญา ภูวดล ศึกษานารี นครปฐม สตัวแพทยศ์าสตร์ ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
ญาณกร คารวพงศ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ญาณภทัร ภมรวิรุฬห์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ญาณิดา วงศภ์กัดี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
ญาณิศา โกวิท หอวงั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณิศา คงกตเวทิตา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ญาณิศา เช้ือนพรัตน์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ญาณิศา ปานพรหม ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ญาณิศา รัตนวิระกุล สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
ญาณิศา สงสุวรรณ์ มหาวชิราวุธ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ญาณี บุญประกอบ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ญาดา กณัหาเจริญพงศ์ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ญาติกา อารียานนัท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี ทนัตแพทยศาสตร์จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญานิตา พนมวนั ณ อยธุยา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฐปนียากร พรหมประทานกุล พิชยัรัตนาคาร ระนอง การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ฐากญัญา ธนาธนยัภทัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
ฐานิดา แกว้คุม้ภยั หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
ฐานิสสรณ์ อรุณรัตน์ ดรุโณทยั ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ฐาปนี ทีบุญมา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
ฐิดาพร แกว้พิจิตร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติกาญจน์ ศิริสวสัด์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ฐิติกานต ์บวัเบา สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฐิติกานต ์เหรียญข า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ฐิติพนัธุ ์พิณสุรงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ฐิติภา ยศอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า จงัหวดัอ านาจเจริญ อุบลราชธานี
ฐิติยา ไทยสรวง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ฐิติยาพร อ ่าเกตุ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอ านาจเจริญ อุบลราชธานี
ฐิติรัตน์ พิพ่วนนอก ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ฐิติรัตน์ พิพ่วนนอก ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ฐิติรัตน์ รัตนสุวรรณวุฒิ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฐิติรัตน์ วงศกิ์ตติพฒัน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ฐิติรัตน์ อนุเอกจิตร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ฐิติวรรณ นาคทอง โยธินบูรณะ นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอุปกรณ์) มหิดล
ฑิตยา กอวิเศษชยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ณชพฒัน์ ป่ินเกษร สหวิทย์ สุพรรณบุรี แพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐกมล ส าราญสุข ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ณฐกานต ์บุญเรืองขาว สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมสารสนเทศทางการแพทยพ์ฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
ณฐพร รัตนสงคราม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐพร รัตนสงคราม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เทคนิคการแพทย ์สาขากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ณฐพร รัตนสงคราม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เทคนิคการแพทย ์สาขากายภาพบ าบดั ขอนแก่น
ณพล ทองสมบูรณ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณพวิทย ์เหมาะพิชยั นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม แพทยศาสตร์รามาธิบดี-ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
ณพิชาวีร์ ตั้งสมบติัอนนัต์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณภพ หิรัญเรืองโชค บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ณภทัร แกว้ชู สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณภทัร คะภะสุวรรณ พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ณภทัร จิตรีสรรพ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ณภทัร ทวีวฒัน์กิจ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม แพทยศาสตร์รามาธิบดี-ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณภทัร ป่ินสุวรรณ์ ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร วฒันานนท์ สุรนารีวิทยา นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณภทัร วารีสอาด พิริยาลยั แพร่ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) มหิดล
ณภทัร ศรีบาล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ณภทัร หัตถสุ์วรรณกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ณภทัรดา ขนัสุวรรณา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณภทัรดา ขนัสุวรรณา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณภสัสา ยนัตรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ณรงคพ์ล ศรีสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ณราวดี ล าเภาธีรภทัร วิสุทธรังษี กาญจนบุรี การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยทายาทแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ณฤทธ์ิ วงศสุ์วรรณ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ณอร จนัทร์ส่งแสง อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ณชัชา กลางแกว้ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ มหิดล
ณชัชา ฉันทวรางค์ อุดมดรุณี นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ณชัชา ต่อสวสัด์ิวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) มหิดล
ณชัชา ทองรอด บูรณะร าลึก ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ณชัชา ทองสนธิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ณชัชา ธนวรรณ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ณชัชา ธนวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
ณชัชา ธนวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
ณชัชา วารี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณชัชา ศกัด์ิเดชากุล ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ณชัชา อตัถากร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ณชัชา อตัถากร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ณชัชา อุปมยัรัตน์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณชัพล ฤทธิชยั พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณชัภทัร แยม้อุบล พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ณฎัฐชยั อินมี เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ณฎัฐนรี ชนะสงคราม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ณฎัฐาพร สะเหรียม ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฏัฐ์ วิวฒัสวสัดินนท์ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฏัฐกร เหล่าสจัจะ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฏัฐกานต ์ลลิตรุ่งโรจน์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
ณฏัฐณิชา ตราหยก เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณฏัฐณิชา แววกระโทก พิชยัรัตนาคาร ระนอง แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สุราษฎร์ธานี ธรรมศาสตร์
ณฏัฐณิชา ศรีสวสัด์ิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจยั สงขลานครินทร์
ณฏัฐณิชา สุดพิมศรี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ณฏัฐณิฌา ชุณห์กุล สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
ณฏัฐธิดา ณ ตะกัว่ทุ่ง สตรีภูเก็ต นครปฐม เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณฏัฐนิช เกียรติธีรชยั สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ณฏัฐ์ภพ พรพลานามยั ก าเนิดวิทย์ ระยอง แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
ณฏัฐมน ใจค า สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ณฐักมล เพชรวงษ์ ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ณฐักาญจน์ คงเควจ็ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยทายาทแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ณฐักานต ์เมณฑก์ูล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ณฐักานต ์เมืองแก่น เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ณฐักานต ์วฒันไชย ไทยรัฐวิทยา ชุมพร เทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณฐักิตต์ิ เกียรติมงคล อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
ณฐักิตต์ิ สีผาง สมุทรปราการ นครปฐม ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ณฐักุล กาละ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ณฐัชนก นิชานนท์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ณฐัชนน ปุ๊ กไธสง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล – โรงพยาบาลตากสิน ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร นวมินทราธิราช
ณฐัชยา ทองหนูนุย้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ณฐัชยา พูลเก้ือ พทัลุง นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณฐัชยา เฮนะเกษตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ณฐัชา คีรีรักษ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัชา ตระกูลก าจาย สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นครปฐม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
ณฐัชา ผาสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัยโสธร อุบลราชธานี
ณฐัชา ฤทธิรักษา มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ณฐัญดา กาญจนนฤนาท พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ณฐัฐานุช ขนัธคีรีวฒัน์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
ณฐัฐิณณัท ์แคนศิลา มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐัณิชา กระแสร์ตานนท์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ณฐัณิชา จินดาเพ็ชร์ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณฐัณิชา ไชยะค า สิรินธร นครปฐม เภสชัศาสตร์ เภสชักรรมอุตสาหการ อุบลราชธานี
ณฐัณิชา ทิพยรั์กษ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ณฐัณิชา เปราะจนัทึก บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐัณิชา พิชยัรัตน์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
ณฐัณิชา เลขะธรรม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ณฐัณิชา เลิศพฒันะกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ณฐัณิชา ศิริมงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ณฐัณิชา สุขประภาภรณ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
ณฐัณิชา สุขประภาภรณ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
ณฐัณิชา อภิสกุลชาติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัดนยั ปราชญน์คร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ณฐัตะวนั กระบตัรทอง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ณฐัธิชา เกตหนองโพธ์ิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณฐัธิชา สงัขแ์กว้ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ณฐัธิดา คงยอ้ย สตรีพทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ณฐัธิดา ไตรสกุล หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฐัธิดา ยาชะรัด สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัธิดา ว่องวรานนท์ บูรณะร าลึก ตรัง หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
ณฐัธิพร สิริวฒันาชยั อนุบาลบา้นแพง นครพนม แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐันนท ์จวง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐันรี ศรีคร ่ า สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ณฐันนัท ์สมพรานนท์ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ณฐันนัท ์โสภาบุตร์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นครราชสีมา ทนัตแพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฐันนัท ์หงส์อคัรพนัธุ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฐันนัท ์อินทรสาลี พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณฐันารี ไทยทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ณฐันิช กุลวิวฒัน์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์นานาชาติ  Doctor of Medicine(International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐันิชา ดวนพล ปทุมรัตตพิ์ทยาคม นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
ณฐัพร รุ่งเรืองศิลป์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐัพร อง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ณฐัพล กลางวิชยั บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณฐัพล กลางวิชยั บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณฐัพล กลางวิชยั บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ณฐัภทัร ยศพิมพ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ณฐัภูมิ คีรีนารถ เดชะปัตตนยานุกูล นครปฐม เภสชัศาสตร์ เวสเทิร์น
ณฐัมณฑ ์ปทีปโชติวงศ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ณฐัมลกาญจน์ เหมนุกูล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัยา อั้นซา้ย อนุบาลตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ณฐัวดี ไชยานุพงศ์ นราธิวาส นครปฐม เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัวดี ณ พทัลุง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทยรั์บนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัวร จนัทร์เพ็ญ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัวลญัช ์นอ้ยถนอม ชลกนัยานุกูล ชลบุรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวฒัน์ จิยพิงศ์ มอ. วิทยานุสรณ์ สงขลา สงขลา แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
ณฐัวฒัน์ บวัผุด หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
ณฐัวสั คุณาธิมาพนัธ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ณฐัวาย ์อนนัทบริพงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยักระบ่ี กระบ่ี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณฐัวิชญา ชอบงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทยรั์บนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัวิภา สมบูรณ์ นารีนุกูล นครปฐม เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ณฐัวีร์ พ่ึงราษฎร์ พิริยาลยั แพร่ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
ณฐัวุฒิ ไชยมณี นราธิวาส นราธิวาส แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาสงขลานครินทร์
ณฐัวุฒิ แซ่ตั้ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
ณฐัศกัด์ิ บตัรเจริญ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร ธรรมศาสตร์
ณฐัศิริ ศิรินวล อุดมดรุณี สุโขทยั แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ณฐัสุดา ศรีมนตรี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ สาขาเภสชักรรมอุสาหการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
ณฐัสุภา โชติจ าลอง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณฐัสุภา โชติจ าลอง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณฐิันี วงษง์าม มหาวชิราวุธ สงขลา แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฑัณิชา คลงัเพชร พิจิตรพิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ณิชกมล ธีระวรัญญู ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ณิชกานต ์เครือค า สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณิชกานต ์ราชประโคน สตึก บุรีรัมย์ ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ณิชกานต ์ลวณะสกล ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์รามาธิบดี-ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
ณิชนนัทน์ ปรางปราสาท ระยองวิทยาคม ระยอง เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ณิชากร ชูช่วย มหาวชิราวุธ สงขลา แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชากร เช้ือปราณีประนอม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ณิชากร นุชฉิม อ ามาตยพ์านิชนุกูล นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ณิชากร ประมงค์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลเลิดสิน รังสิต
ณิชากร ผ่องแผว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชานนัทน์ สิงติ บูรณะร าลึก ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจยั สงขลานครินทร์
ณิชาบูล เจริญนาวี เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ณิชาพร กรชวลิตสกุล สุรนารีวิทยา นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ณิชาพร สิทธิสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณิชาพร สิทธิสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณิชาภทัร จนัทร์โอภาส สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ มหิดล
ณิชาภทัร พนัธ์โภชน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณิชาภทัร พุฒิธีระโชติ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณิชาภทัร รุ่งธิติธรรม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ณิชาภทัร ลู่ต่าม ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณิชาภทัร เล็กชม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณิชาภทัร หาญสกุลบรรเทิง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
เณศรา เกียรติโภคะ มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ดนยัเดช ระร่ืนสุข สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ดนยัพร สุขตารมย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
ดนยัพร สุขตารมย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ดลพร วลัลานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ดลพร อมัระรงค์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ดลย ์ดุลยาธิการ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สตัวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล –วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ มหิดล
ดวงกมล บุญแสนขนั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ดว้ยเกลา้ หนกัแน่น ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
ดัง่แดนฝัน จีวะรัตน์ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
ดาริญญา พชันี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครสรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ดาลดั รัตนกาญจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ดาวนภา ตนัอุ่นเดช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอ านาจเจริญ อุบลราชธานี
ดิษฐพชัร์ เหลืองวรานนัท์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
เดชณรงค ์มาธรรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมสารสนเทศทางการแพทยพ์ฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
ตติยา แพ่งดิษฐ ชยันาทพิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
ต่วนนีซาวาตี อลัอาตสั สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
ตองห่อ ศรีวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ตะวนั ลีลาเกียรติวณิช ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ตะวนั ศิริวรางกูร ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ตสันีม มูเ่ก็ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ติณณภพ ด ารงคชี์พ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
เตชสิทธ์ิ โตศาสตร์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
เตชิต ตริสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
เตชินท ์เพชรา พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
เตชินี กุก  าจดั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เตม็ศิริ นอ้ยอ่าง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ถนิตา ฉันทนาวราพิชญ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ถาวร อ าพนัทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ถิติมา ชาติไทย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ทนงชยั พนัธุระ เบญจธญัพิทยา นครปฐม วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
ทยติา ค  าวิจารณ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ทรงยศ ส่งศรีบุญสิทธ์ิ แสงทองวิทยา นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นราธิวาสราชนครินทร์
ทศพร แจง้พูน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
ทศพล ด่านธีรวนิชย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์รามาธิบดี-ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
ทศรัสม์ิ โสชมภู ปทุมเทพวิทยาคาร นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ทศวรรษ อินกวา มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ทอปัด ยกยอ่ง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ทกัษพร ตั้งวนัชยั สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์บณัฑิต มหิดล
ทกัษพร เผ่าภูรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ทชัพร ปรีชา สุราษฎร์ธานี นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ทตัธน ตนัสกุล แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ทิตยาภรณ์ สาระทะ เทิงวิทยาคม เชียงราย ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
ทินภทัร เรวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ทิพยสุ์ดา วารีย์ เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาเภสชักรรมอุสาหการ ภาคอ่ืน อุบลราชธานี
ทิภาพรรณ พรหมทะสาร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
เทพนคร อ่ิมสมโภช นารีนุกูล อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
เทวินทร์ ทบัทอง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
แทนกาย เมิดจนัทึก เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Track ) นเรศวร
แทนไท ชลธี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
แทนไท ชลธี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
แทนภูมินทร์ จุนทวิเทศ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
แทนภูมินทร์ จุนทวิเทศ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธญาดา เจริญศรี พิบูลวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ธญานี ชยัวฒันกุล อุดมดรุณี สุโขทยั แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ธเดช พิมพพิ์ไล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
ธเดช พิมพพิ์ไล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เทคนิคการแพทย ์สาขาเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
ธนกร ทองสิมา สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ธนกร เมธาเกษร สตรีศรีน่าน นครปฐม เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธนกฤต คงเมือง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ธนกฤต จามะลี อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ธนกฤต ป้ันศิริ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เทคนิคการแพทย ์สาขารังสีเทคนิค เชียงใหม่
ธนกฤต เพชรแกว้ สุราษฎร์พิทยา นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธนกฤต อินริสพงค์ พทัลุง พทัลุง สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ธนโชติ สุริวินิจ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ธนทตั ศิลปธีรธร หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ธนนท ์ชาญสิทธิวุฒิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี แพทยศาสตร์ บูรพา
ธนบตัร สวสัดี ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม แพทยศ์าสตร์ใหม่เพ่ือชุมชนMED แพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนพงศ ์ศรีนาคา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ธนพร จามจุรีรักษ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ธนพร ชมภู ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ สยาม
ธนพร ทวีศิริเวทย์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธนพร ไทยนอ้ย สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ สาขาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ พะเยา
ธนพร ภูส ารอง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ธนพร วิเชียรวฒันชยั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนพร วิริยมานุวงษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
ธนพร ศรีอุทยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ธนพร อินยอด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ธนพฒัน์ เขม็กลดั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
ธนพฒัน์ มาโต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธนภรณ์ บุญเครือชู มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ธนภรณ์ เพ็งทอง ภูเขียว นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ธนภรณ์ โพธ์ิสุข เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ธนภรณ์ เรืองลคร พิบูลวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
ธนภทัร เก้ือนุย้ มหาวชิราวุธ สงขลา เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
ธนภทัร ชนะรัตน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
ธนภทัร ตญัญะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร ธรรมศาสตร์
ธนภทัร มณีศิลป์ หอวงั นครปฐม แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
ธนรัตน์ เขม็กลดั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
ธนวรรณ ชยัทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
ธนวฒัน์ สิทธิชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนวิชญ ์เทพหนู สตรีพทัลุง นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ธนสพร วิยาภรณ์ ระยองวิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
ธนสิน เฉลิมชาติ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ธนชั เจริญยศ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ธนชั อภิปัจนากร สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ธนชัชา เตียวเจริญโสภา สิรินธร สุรีนทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนชัพร พุ่มศิริ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนชัพร รัตนอุดม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ธนญัญา กองแกว้ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ธนญัญา เครือพนัธุ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ธนญัญา ชูชมช่ืน สตรีพทัลุง นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ธนทั ล้ิมไพบูลยว์ฒันา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เภสชักรรมอุตสาหการ (ผูมี้ความสามารถภาษาองักฤษ) อุบลราชธานี
ธนนัฑา บวัศรี ทบัปุดวิทยา พงังา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ธนากร บวัสุวรรณ เลิศหลา้ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์นานาชาติ  Doctor of Medicine(International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนาธิป เช้ืออินตะ๊ สารสาสน์วิเทศสายไหม เอกตรา 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ธนาธิป โสมอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ธนารักษ ์เขม็กลดั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
ธนารีย ์สินทวีเดชา ชลกนัยานุกูล ชลบุรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนาวดี จนัเขียว สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ธนิดา พิทกัษศ์รีปัญญา เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ธเนศ โคตรเวียง สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
ธภทัร จิตเท่ียง วิเชียรมาตุ ตรัง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ธมนวรรณ คงแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ธมล อุรพีพล ราชินี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ธมลวรรณ แสงโชติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ธมลวรรณ หาญนิวติักุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธมลวรรณ เหลืองวิไล พนสัพิทยาคาร ชลบุรี สตัวแพทยศาสตร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธรรมรัตน์ เทียมสุข สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ธรรศมล พุทธกาล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ธราดร อ้ึงประสิทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ธฤดี ชงัอินทร์ ศรียาภยั ชุมพร แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ ธรรมศาสตร์
ธวลัรัตน์ เกตุพงษพ์นัธุ์ สภาราชินี ตรัง การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ วลยัลกัษณ์
ธชัชยั ขนัทีทา้ว สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ธชัพรรณ ไทยแท้ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
ธญักร จารุสิริรังษี หาดใหญ่วิทยาลยั นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธญัจิรา ตองติดรัมย์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ธญัชนก คงนาค สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ อุบลราชธานี
ธญัชนก ชินกาญจนโรจน์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
ธญัชนก ทองอินทร์ สตรีวดัระฆงั นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ธญัชนก พูลสระคู ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ธญัชนก พูลสระคู ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ธญัชนก ศรีวารินทร์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ธญัญวีร์ ทองตนั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัญารัตน์ วงษเ์พ็ญ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ธญัดา วงศท์องศรี ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ธญัพฒัน์ คงวนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธญัพฒัน์ คงวนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธญัพิชชา ไชยสมบูรณ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ธญัพิชชา ฤทธิรักษ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัภา คงแสงบุตร ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมส่งเสริมโอลิปิกวิชาการ และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) นเรศวร
ธญัรดามาศ พวงสมบติั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ธญัรัตน์ ธีรวาทีกุล ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เกษตรศาสตร์
ธญัรัศม ์ชยัสงคราม ธิดานุเคราะห์ นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัวรัตม ์กล่ินอยู่ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ธญัวรัตม ์ทนนัชยั นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ธญัวีร์ พุ่มนวล พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ธญัสรณ์ ยกถาวร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
ธญัสิริ ตนัธนสิน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ธนัยช์นก ชาลีพรม ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนัยช์นก ชาลีพรม ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนัยช์นก ชาลีพรม ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ธนัยชนก ซงัทอง ศรียาภยั นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ ธรรมศาสตร์
ธนัยช์นก สายทองแท้ พทัลุง นครปฐม เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
ธนัยธรณ์ คงเจริญไมตรี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธนัยน์ฐพร สุทธิกรกมล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ธนัยพร ถาพรสวสัด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัยพร โพธ์ิทอง ศรียาภยั ชุมพร เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ธนัยา สนัป่าแกว้ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลทางเภสชักรรม เชียงใหม่
ธนัยา สนัป่าแกว้ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลทางเภสชักรรม หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ธนัว ์นูมหันต์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
ธนัวฎา อาสมาน เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ธนัวาภรณ์ อินยงค์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ธารน ้าทิพย ์รักษาชยั สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ธิดารัตน์ นุมติั อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ธิดารัตน์ ผุยค  าสิงห์ วรนารีเฉลิม สงขลา แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธิดีรัฏฐ์ โฆษิตชยัมงคล พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธิติพนัธุ ์มัง่มี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ธิติมา ขาวงาม วงัวิเศษ ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ สงขลานครินทร์
ธีทตั บรรณาลยั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธีทตั บรรณาลยั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ธีธชั บ  ารุงเชาวเ์กษม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ธีภพ ชยัทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ธีร์จุฑา แซ่จึง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ธีรดนย ์พลายโถ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
ธีรดา เครือยา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธีรพงศ ์ทิพยรุ่์งทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ธีรภทัร ชุมศรี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ธีรภทัร ชูด า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม ส านกัแพทยบ์ูรณาการ สาขากายภาพบ าบดั แม่ฟ้าหลวง
ธีรภทัร ชูด า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เทคนิคการแพทย ์สาขากายภาพบ าบดั เชียงใหม่
ธีรภทัร ชูด า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั เชียงใหม่
ธีรภทัร ต่อภควฒัน์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ธีรภทัร แต่งสวน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ธีรภทัร พนัธุบ์า้นแหลม เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ธีรภทัร์ มาห้างหวา้ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ธีรภทัร ม่ิงขวญั มหาวชิราวุธ สงขลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ธีรรัตน์ บุญทอง มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ธีรวจัน์ วงศว์ชัรานนท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ มหิดล
ธีรวีร์ โลหะสมัฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ธีรวุธ โฆสิตกุล วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ธีรากานต ์ธรรมวุฒิ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม สตัวแพทยศ์าสตร์ ศิลปวฒันธรรม เกษตรศาสตร์
ธีริศรา คุม้เมือง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
นงลกัษณ์ ฐานทองอรุณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ มหิดล
นชานนท ์พนัธิแกว้ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
นชานนท ์พนัธิแกว้ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
นฏพรรษชล บุญค ้า ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร ธรรมศาสตร์
นทสรวง ละมุนเมือง ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
นนฑิตา เกตุพ่อคา้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร แพทยศ์าสตร์ใหม่เพ่ือชุมชนMED แพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นนททิ์ชวรรษ คงจนัทร์ แสงทองวิทยา สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
นนทป์วิธ รักแต่งาน เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
นนทรี พุทธกุล มหาวชิราวุธ นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) มหิดล
นนทวรรณ เทียนทบัทิม วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
นนทวฒัน์ นิลโมจน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ / สตัวแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
นนธวฒัน์ โรจน์รัชดากร มารียวิ์ทยา นครราชสีมา หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นพเกศ สุรรัตน์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Track ) นเรศวร
นพณฐั พูลแกว้ วิเชียรมาตุ ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
นพเดช พรหมพา สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เกษตรศาสตร์
นพวินท ์วงศส์วสัด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
นภสร เกษมสถิตยว์งศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาสงขลานครินทร์
นภสร คงทอง ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
นภสร จางคกูล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ มหิดล
นภสร เซ่ียงหว่อง ธิดานุเคราะห์ สงขลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
นภสวรรณ สิงห์โตทอง นครสวรรค์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
นภทัร ไชยธีรภิญโญ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสั สารภี ระยองวิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
นภสักร แกว้ผลึก สตรีภูเก็ต นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอุปกรณ์) มหิดล
นภสันนัท ์ศรีจนัทร์ สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
นภสัรา ตนัมงคล เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
นภสัวรรณ น่ิมเปีย เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ธรรมศาสตร์
นภสัวรรณ ปัญจเพชร สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นภสัวรรณ อยูสุ่ข สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
นภสัสร นาวาพานิช นกับุญเปโตร นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
นภสัสร ลมเมฆ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
นภาลยั วิชยัโย บา้นด่านลานหอยวิทยา สุโขทยั เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาตินกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็นเลิศ นเรศวร
นรภทัร์ เพชรชู กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
นรภทัร ยิง่ยงค์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
นรารัตน์ ใจผูก เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
นริญญา ชนะทอง ปิยะมหาราชาลยั นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
นรีทิพย ์หมดัเห สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นฤมล แซ่เบ๊ ศึกษานารี นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
นฤมล ตรีแดงนอ้ย พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
นฤมล ธเนศกณัฑบ์วร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
นฤมล ระวงัวงศ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
นลทัพรรณ ผลจนัทร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
นลทัพรรษ ์โรจน์นวเสรี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
นลินนิภา ภูสีน ้า สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
นลินี พงษไ์พร อุดรพิทยานุกูล นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
นลินี สุวรรณศิลป์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
นวพร เงาะจนัทรา พนสัพิทยาคาร ชลบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
นวพร มณีวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
นวพร มณีวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
นวพร อาวสกุลสุทธิ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
นวพรรษ ชูโฉม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
นซัรียา บุญชู อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบ่ี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นฐัมล แหวนวงค์ สงัขะ นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
นฐัรากรธ์ หาญยทุธ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
นฐัวุฒิ บุญนุย้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
นฐัศญาภรณ์ อรรถธรรมสุนทร มอ.วิทยานุสรณ์ สงลขา ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
นทัธพงศ ์สุนนัทพงศศ์กัด์ิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อุบลราชธานี
นทัธมน เรืองวิทยาวงศ์ พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
นนัทกานต ์แกว้ตาทิพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
นนัทกานต ์นุ่มส ารวย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
นนัทน์ภศั ลาภทวีสมสิทธ์ิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ บูรพา
นนัทน์ภสั จนัทร์อินทร์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
นนัทน์ภสั ชยัเภท มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
นนัทน์ภสั ปกป้อง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
นนัทน์ภสั พฒันนิติศกัด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร ธรรมศาสตร์
นนัทน์ภสั วิเชียร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
นนัทน์ภสั ศรีสุข มธัยมตระการพืชผล อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
นนัทน์ภสั สุวรรณศรี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
นนัทน์ภสัณ์ วิลาวรรณ เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ลินท ์พรคงวิวฒัน์ ปรินส์รอแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
นนัทนชั จนัลิ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
นนัทพงศ ์ช านาญช่าง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
นนัทพงศ ์ทองนาม เพชรพิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Track ) นเรศวร
นนัทภพ อุฬารศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจยั สงขลานครินทร์
นนัทวนั บุญแน่น ค าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
นนัทิกานต ์ธราพร สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นนัทิชา บวัแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า นราธิวาสราชนครินทร์
นาเซีย สมนัเหมือน สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาสงขลานครินทร์
นาเดีย หะโมะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครปฐม เทคนิคการแพทย์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
นาตาชา ลีเฮ็ม สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
นายกิา เกิดสุข สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
นารปรียา ลาภปัญญา ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิชกานต ์หวงัชยั สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์บณัฑิต มหิดล
นิชนนัท ์ลาภเจริญจริง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
นิชาภา สาริบุตร สตรีวิทยา 2 นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นิฌาธร โชคสุชาติ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัยโสธร อุบลราชธานี
นิตยร์ดา อ านวยพนัธ์วิไล วชัรวิทยา ก าแพงเพชร ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
นิติ ขามส าโรง อสัสมัชญัศรีราชา ชลบุรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิติพฒัน์ จารุอารยนนัท์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิติภูมิ ธรรมสอน เทพศิรินทร์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
นิธิพล เพ็ญธิสาร อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
นิภาพรรณ บุญต่อ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นิรดา ลาภประเสริฐ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิวลัดา เสาะรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
นิศากร ปินตาวะนา วิสุทธรังษี กาญจนบุรี เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
นิศานาถ โภคบุตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
นีรณา คงสตัยกุล สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
นุจณิชา สุขสมกิจ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
นุชนนัท ์เรืองทองเมือง บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นุตประวีณ์ สิอ้ิน เพชรพิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Track ) นเรศวร
นุสิตา เขียวพนัธ์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ มหิดล
นูรอยันี หมดัอารี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
นูรอยันี หมดัอารี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นูรีดา เกปัน ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
เนตรฤทยั คงข า ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทยรั์บนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
บรรณสรณ์ เลิศอุดมกิจไพศาล ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
บริพตัร ศิริกนัทรมาศ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
บวรรัตน์ ส าลี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ อุบลราชธานี
บวรรัตน์ ส าลี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
บวรรัตน์ ส าลี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
บซัลาอ ์หยรีาเหม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
บณัฑิตา จนัเขียว สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
บณัฑิตา เจนจบเขต สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
บณัฑิตา พรหมเกษร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี แพทยศ์าสตร์ใหม่เพ่ือชุมชนMED แพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
บลักีส สาคอ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า นราธิวาสราชนครินทร์
บวัแกว้ วงศวิ์เชียร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
บวัชมพู ทองค า ประจกัษศิ์ลปาคาร นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
บุญชยั เลิศชยัประเสริฐ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุญญรัตน์ กญัญพนัธ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
บุญญรัตน์ กญัญพนัธ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
บุญญฤทธ์ิ สมจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัยโสธร อุบลราชธานี
บุญธิดา สืบสิงห์ วรนารีเฉลิม สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
บุญบารมี วานิชยานนท์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม สตัวแพทยศาสตร์นกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
บุญยวีร์ ด าช่วย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) มหิดล
บุญสิตา ติโนชงั ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
บุญสิตา สิงห์กุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
บุณณดา ล้ิมจิตสมบูรณ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
บุณยนุช รัตนวงค์ พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
บุณยวีร์ แซ่เตียว สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุณรดา วรโสพรรณ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
บุนยะดา ทองตนั ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ มหิดล
บุรัสกร บุญคง จ่านกร้อง นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
บุรัสวรรณ กิติทีฆโชติ นครสวรรค์ นครปฐม เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
บุษกร บุตรพงศกร ปัว น่าน ทนัตแพทยศาสตร์จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุษบงกช เอ๋ียวสกุล เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
บุษป์ณิชา วนัวชัรพงษ์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
บุษยา ปักสงัคะเนย์ อ  านาจเจริญ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
บุษราคมั สารสืบ อุดมดรุณี นครปฐม เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
บูรณีญา บูรณทอง นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
เบญจพร มากวิสยั มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
เบญจภรณ์ ข  าทบัทิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญจมาพร เหรียญทอง ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
เบญจรัตน์ สิริสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
เบญจวรรณ บุญสม พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
เบญญทิพย ์จรูญพนัธุ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญา คลา้ยทิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
เบญญา สุโขชยัวานิช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญาภา ชีวภทัรกิจ ดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
เบญญาภา ไชยราช ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเนชัน่
เบญญาภา บูรณะวงศต์ระกูล สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เกษตรศาสตร์
เบญญาภา ไพจิตรพิมุข ชลกนัยานุกูล ชลบุรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญาภา เสนะโลหิต อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ปกิตตา ดีขามป้อม ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปฏิพร คงแป้น ปากพนงั นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพรอบรับตรงร่วมกนั วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ปฏิพล เกิดพรสวรรค์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ปฏิพล พนัธ์บุตร ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ปฏิพล พนัธ์บุตร ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ปฏิภาส สาแช พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) นเรศวร
ปฏิมากร มะลิลา โยธินบูรณะ นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ปฐมพร สุวฒันากุลกิจ เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล – โรงพยาบาลตากสิน ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร นวมินทราธิราช
ปฐวิชญ ์วชิรัคกุล พิริยาลยั แพร่ เภสชัศาสตร์ สาขาวิขาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ปณิชา พนมเจริญกิจ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
ปณิดา แกว้มณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ปณิตา พลกิจ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
ปทิตตา เทียนครบ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ปทิตตา ปุยพลทนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ปทิตตา ปุยพลทนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ปธีราฐสัฐ์ หรรษภิญโญ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ปนดัดา หอมหวล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ปนสัยา งามข า เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปนสัยากร พนัธ์รัศมี สงวนหญิง สุพรรณบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
ปพิชญา วรรัตน์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
ปพิชญา อคัรทวิชากร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปภงักร แสงสว่าง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทุมธานี เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปภสัรา สุคนธ์ สตรีวิทยา นครปฐม แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลเลิดสิน รังสิต
ปภาวดี ศรีไทย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
ปภาวรินทร์ ปาจิตตี อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ปภาวรินทร์ ปาจิตตี อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ปภาวี จินดานุ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ปมญัญา ศรีสุเทพ ศรียาภยั นครปฐม สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ประกาศิต พฒันาประพนัธ์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหิดล
ประภสัสร สุรวิทย์ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
ประภาพร สุขมุเมฆ สตรีศรีน่าน น่าน เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ประภาพิชญ ์พรมจนัทร์ สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ประภาวลัย ์แก่นจนัทร์ธนกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ปรัชญา เปล่งเมืองปัก มธัยมจิตจณั นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปรัสรา บุญเรือง พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ปรางคว์ลยั ภกัตรนรา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ปราญชลี จนัแดง สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ปราญชลี จนัแดง สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท CPIRD เชียงใหม่
ปราณปรียา สุเมธาธิกุล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ปริชญา ภูยทุธานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ปริชญา ภูยทุธานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน นราธิวาสราชนครินทร์
ปรินชญา โตภาณุรักษก์ุล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
ปริพฒัน์ ทรัพยป์ระกิต สามคัคีวิทยาคม เชียงราย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ปริม ธรรมธวชั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ปริมพกัตร์ กุลบุญญา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอ านาจเจริญ อุบลราชธานี
ปริยาภทัร รัตนวุฒิยากร ศรียานุสรณ์ จนัทบุรี เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ปรีชา มาใจ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ปรีดี อ่ิมเอิบ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี
ปรียนนัท ์ชูนุย้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปรียากร ม่วงอุมิงค์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
ปฤณกนก บุรณศิริ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ปวริศร กนัตะบุตร สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
ปวริศร กนัตะบุตร สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ เทคนิคการแพทย ์สาขาเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
ปวริศร์ พรมดีมา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม เภสชัศาสตร์ เวสเทิร์น
ปวริศา ศิริโภคา เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ปวริศา สาฆะ เลยพิทยาคม เลย เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ปวนัรัตน์ แสงสุวรรณ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ปวีณ์นุช สอนประสม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สุราษฎร์ธานี ธรรมศาสตร์
ปวีณวิทน์ จิตตป์รีชาญ สามคัคีวิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต
ปวีณา สุราอามาตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ปวีร์ชฎา กนัจาด สามเสนวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปัญชรีย ์ทาตรี เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ปัญญ ์กุลวงศ์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ปัญญ ์ภิญโญภาสกุล สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัญญดา ตั้งพิทกัษไ์กร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อุบลราชธานี
ปัญญดา ตั้งพิทกัษไ์กร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า จงัหวดัศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ปัญญาพร ค  าสวาสด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัญติยา ปินใจ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ปัณชญา เยีย่มวฒันา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ปัณฑิตา ยิง่ศกัด์ิมงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา วงศแ์กว้ สารคามพิทยาคม นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ปัณฑิตาพร จนัทร์แดง มธัยมวดัหนองจอก กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ปัณณดา โยธิคาร์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัยโสธร อุบลราชธานี
ปัณณทตั ลดโต สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณณธร คงพรม พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ปัณณภทัร กล ่าถนอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ปัณณวฒัน์ ชาอุไร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปัณณวฒัน์ ชาอุไร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปัณณวฒัน์ ชาอุไร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เภสชัศาสตร์ มหาสารคาม
ปัณณวฒัน์ ชาอุไร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เภสชัศาสตร์ มหาสารคาม
ปัณณวฒัน์ อาภาอมร สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปัทมพร ศรีวบั วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ปาจรีย ์สมอุดร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ปาจรีย ์สมอุดร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ปาณิศา กายรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ปาณิศา ค  ามุงคุล เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ปาณิศา จิรถาวรกุล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศ าสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปาณิศา ชนะภกัดี สุราษฎร์ธานี นครปฐม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
ปาณิศา ชยักิจ สวนศรีวิทยา ชุมพร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมสนบัสนุนการจดัตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากบัดูแลของมหาวิทยาลยั (วมว.)นเรศวร
ปาณิสรา เกียรติบณัฑิต ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ปาณิสรา รามจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ปาณิสรา สิทธิสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ปาณิสรา สิทธิสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
ปาณิสรา สิทธิสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
ปานฟ้า ศิริจนัทร์ มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
ปานฟ้า ศิริจนัทร์ มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปานระพี ปัญจมทุม สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปานรัตน์ กวา้งขวาง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปาริดา ดาวนนัท์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ปาริดา ดาวนนัท์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ปาลิตา ช่ืนภกัดี สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) มหิดล
ปาลินี นพวงศ ์ณ อยธุยา ราชินี กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ป่ินจุฑา คะตะโต สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ปิยธิดา ราชวงศ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ มหิดล
ปิยธิดา อุไพศิลป์สถาพร ศรียาภยั ชุมพร แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ ธรรมศาสตร์
ปิยมาพร พงศน์ฤเดช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ปิยรัตน์ ลอนตรง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี
ปิยวฒัน์ มะนู ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปิยะธิดา โกกิลารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ปิยะธิดา โกกิลารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ปิยะธิดา ทีคะสุข หนองฉางวิทยา อุทยัธานี สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปิยะรงค ์สนธิเศวต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัตรัง ตรัง หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
ปิยาภรณ์ บุญมาลี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปุญชศกัด์ิ โคว้วชิระเมธาสกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ อุบลราชธานี
ปุญชศกัด์ิ โคว้วชิระเมธาสกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
ปุญญิศา เกสี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี แพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ปุณยนุช คา้เจริญ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สุราษฎร์ธานี ธรรมศาสตร์
ปุณยาพร ตรีโรจนถาวร พิบูลวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
ปุณยาพร รอดทัง่ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ปุณษร พฒันปรีชาเสถียร เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา สงขลานครินทร์ 
ปุระชยั คนัทจิตร ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เปมิกา นพศิระ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศ์าสตร์DENT ทนัตแพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ไปรยา ไชยพรรณา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ไปรยา ไชยพรรณา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ไปรยา พนัธุภิ์ญโญ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ไปรยา พนัธุภิ์ญโญ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ผกาวรรณ เรืองเนตร ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
แผ่นฟ้า มารุจิวฒัน์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
พงศกร ขนอม ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
พงศกร ชุมภู ตากพิทยาคม ตาก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
พงศกร อินสว่าง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตทุนศูนยก์ารแพทยก์าญจนภิเษก มหิดล
พงศฐ์วจัน์ จงจิตร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
พงศภ์ทัร ศิลาวรรณ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
พงศภ์ทัร ศิลาวรรณ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
พงศวิ์ชญ ์ศิริรักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
พจน์เมธี วงักาวรรณ ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
พจนาฏ วงศแ์ป้น เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต
พจนิศ ปิยวชิรอมัพร สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถมัภ์ นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
พชร แกว้สว่าง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
พชรพล พระฉาย ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
พนมพร เฉิน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พนชักร จนัทร สิงห์บุรี สิงห์บุรี สตัวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล –วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ มหิดล
พนาวลัย ์ทองคร ่ า อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพรอบรับตรงร่วมกนั วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
พนิดา ยงัอุ่น สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
พนิดา รวบยอด เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
พนิดา ฤทธ์ิจีน เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
พนิตนนัท ์แกว้ค  าแจง้ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พรชนก ดารุนิกร สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
พรชนก พงษท์อง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อุบลราชธานี
พรชนก พงษท์อง ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ อุบลราชธานี
พรธิดา ทรัพยค์ณารักษ์ ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
พรธิดา ทรัพยค์ณารักษ์ ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พรนภสั วิจะสิกะ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
พรนภสั ศิริไทย อุตรดิตถ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
พรประภา โพธ์ิทอง มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
พรปวีณ์ กษิตินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพรอบรับตรงร่วมกนั วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
พรปวีณ์ ผสมทรัพย์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
พรปวีณ์ ศรีอรุณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรพิมล สมศรี บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
พรเพ็ญทิพย ์ชยัศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทนัตแพทยศ าสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พรไพลิน พิมพก์รรณ์ สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พรภวิษย ์บุญเรือง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วลยัลกัษณ์
พรภสัสร สุกปลัง่ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
พรรณธิชา หนูสอน นครสวรรค์ นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
พรรณนารา ขาวเตม็ดี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
พรรพษา โตจิตร มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
พรรวรรษา เห็นจริง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
พรรษ เดชาวิชิตเลิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์บณัฑิต มหิดล
พรรษา ชูเนตร เซนตโ์ยเซฟทิพวลั นครปฐม แพทยศาสตร์ บูรพา
พรรษา หัดจุมพล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรศิริ สมเขาใหญ่ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
พรสุดา พงศศ์รีวฒัน์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เเพทยศาสตร์ เชียงใหม่
พรหมพร สุนทะโร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
พรหมพลอย ศรีสวสัด์ิ มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม เชียงใหม่ แพทยศ์าสตร์ วิชาปฎิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ พะเยา
พรหมพลอย ศรีสวสัด์ิ มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม นครปฐม แพทยศ์าสตร์ วิชาปฎิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ พะเยา
พราว พฤฒิพงศภคั สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
พริมา แซ่แต้ สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
พร้ิวเด่น ไชยชิต อนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ บุรีรัมย์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
พฤกษ ์โชคศิริสกุลชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
พฤฒา อิสมาแอล มธัยมตากสินระยอง ระยอง สตัวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล –วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ มหิดล
พลพล อุ่นพนัธุว์าท เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี นครปฐม เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พลภสั เอกรังษี มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครนครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
พลอยพชัร ทองขาวเผือก พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
พลอยไพลิน บวัลา กลัยาณวตัร นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี
พลอยสวย เกิดกิจ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
พลาพร บรรจงคชาธาร วิสุทธรังษี นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
พวงเกษร ไชยวรรณ ธิดานุเคราะห์ นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พวงชมพู บูรณศรี สตรีศรีน่าน นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
พวงผกา ปริวตัร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
พศิณ รัตนจงกล สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พสตราภรณ์ เขจรศาสตร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
พสธร ทองสวสัด์ิ พทัลุง นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชยั
พชัรพร จตุรพฒันานนัท์ พทัลุง นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พชัรพร เจริญกุล พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
พชัรพร เหลืองสะอาด สตรีศรีสุริโยทยั นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
พชัรพร อมรลคันทิน พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์พ้ืนท่ี มหิดล
พชัรมยั ภทัรวรวิศิษฏ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
พชัรวลยั วงศสุ์วรรณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชัรศรี แกว้โคกกลาง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
พชัรา พลสงคราม อุดรพิทยานุกูล นครปฐม แพทยศาสตร์ สยาม
พชัราภรณ์ ดวงแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
พชัราภรณ์ รัตนารักษ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
พฒัน์นรี เศวตาภรณ์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา สตัวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล –วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ มหิดล
พตัรพิมล เกษตรกรชน พิริยาลยั แพร่ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
พทัธดนย ์ขอนทอง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ มหิดล
พทัธดนย ์ทองเดช บูรณะร าลึก ตรัง เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
พทัธ์ธีรา ธญัสิริพิชญากร พรศิริกุล ตรัง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
พทัธ์ธีรา สีสว่าง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พทัธนนัท ์พานประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
พทัธ์พงศ ์ปัญจอานนท์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
พนัธกานต ์ลกัษมีนา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พนัภพ โชคสุวฒันสกุล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พาขวญั ชมสายพลายงาม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
พาทิศ มาตรง พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
พิชชากร ชลรัตน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สุราษฎร์ธานี ธรรมศาสตร์
พิชชานุช วงศจ์ริยะเกษม ราชวินิตมธัยม นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิชชาภา ตนัเซ่ง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
พิชญน์รี อุสาห์มนั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
พิชญสิ์นี นาถ ้าพลอย ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
พิชญสิ์นี พูลเกิด เพลินพฒันา นครปฐม แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต
พิชญสิ์นี ศิริชยั เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิชญสิ์นี สงัขะชาติ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
พิชญสิ์นี เหลืองอมรนารา มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
พิชญา สายบุญรอด ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญากร อภิวฒันานนท์ ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญานิน สิงคิพร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมสนบัสนุนการจดัตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากบัดูแลของมหาวิทยาลยั (วมว.)นเรศวร
พิชญาภรณ์ มุสิกพงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
พิชญาภา ก าจดัภยั สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
พิชญาภา ภทัรชยากุล มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิชญาภา เรืองโชติ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ชลบุรีนครปฐม แพทยศาสตร์ บูรพา
พิชญุตม ์คุณจนัทรโชติ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
พิชญุตม ์เหรา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
พิชามญชุ ์เตียวติ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชามญชุ ์ทองสั้น เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
พิชามญชุ ์พชัรวิรุฬห์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
พิณพิลาส ชชัวาลย์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
พิตตินนท ์ด่านสว่าง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลเลิดสิน รังสิต
พิทยตุม ์เกิดสิน โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
พิทยตุม ์สุขใจ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
พินทุสร พนัธุช์าติ ราชินี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต
พินิต กล่อมจิตเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
พิมพช์นก พรมพิราม มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
พิมพช์นก มูลทอง สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พิมพช์นก มูลทอง สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ขอนแก่น
พิมพช์นก ฤทธ์ิสืบเช้ือ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
พิมพช์นก ศรีสงัข์ วาปีปทุม มหาสารคาม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิมพช์นก สุภาพ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พิมพช์นก อุตรภาศ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
พิมพญ์าดา ไกรนรา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
พิมพนิ์ภา เชาวศิ์ริกุล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิมพผ์กา ชีวโชติโสภณ ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
พิมพพิ์สุทธ์ิ เกตุสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิมพม์าดา กิจธรรมรัตน์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิมพม์าดา เกตุพนัธ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
พิมพม์าดา วิโรจน์ศิรศกัด์ิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พิมพร์พี พรมฮวด สตรีวิทยา2 สตรีวิทยา2 แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิมพรั์ตน์ ธีรวิชยางกูร อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ มหิดล
พิมพล์ดา สินพาณี บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
พิมพล์ดา สินพาณี บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
พิมพล์ภทัร บุญทอง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ เขา้ศึกษาหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต สงขลานครินทร์
พิมพล์ภสั สมบติัแกว้ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
พิมพล์ภสั โอฬารกิจอนนัต์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจยั สงขลานครินทร์
พิมพล์ภสัร์ อดัโดดดร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
พิมพห์ทยั พรหมปลอด สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
พิมพอ์ปัสร พยงุชาญชยั พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
พิยดา ช่ืนเพ็ชร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
พิรญาณ์ เตชาเสถียร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
พิรญาณ์ เตชาเสถียร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิรญาณ์ แสนสีนาม สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิรดา นนัทพิศาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี สตัวแพทยศาสตร์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั มหิดล
พิริยาภรณ์ หมอกชยั แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
พิศภสัสร โรจนวฒัน์มงคล สงวนหญิง สุพรรณบุรี สตัวแพทยศ์าสตร์ ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
พิษณุ ดวงกระโทก มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ สาขาอนามยัชุมชน พะเยา
พิสิษฐ์ เตชนนัท์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
พีรณฐั แสงชาตรี พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
พีรดนย ์ขอนทอง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ มหิดล
พีรดา ผดุงวิทยากร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
พีรดา อกักะมานงั สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
พีรทตั กฤษณะประกรกิจ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
พีรทตั บุเงิน นารีนุกูล อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
พีรพล คลา้ยจนัทอง ปิยะมหาราชาลยั นครพนม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
พีรพฒัน์ จิบทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
พีรพฒัน์ ด างาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
พีรภทัร์ จ  าเริญพูล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม สตัวแพทยศ์าสตร์ ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
พีรยา จิตกลาง ระยองวิทยาคม ระยอง ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
พีรยา ประภามณฑล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
พีรวสั ทองแกว้เกิด สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรวิสข ์จิรโพธ์ิทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
พีระพฒัน์ นุมขนุทด ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
พุทธธิดา สุภาสน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
พุทธภทัร รัตนพิสุทธ์พนัธ์ุ วชิราวุธวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
พุทธมนต ์พรมดี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
พุทธิชา เอ่ียมเอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
พุธิตา จ  าปาหอม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
พุธิตา จ  าปาหอม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ขอนแก่น



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เพชรดา เช้ือนนท์ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
เพชรรวี สวนแยม้ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
เพชรายธุ ก าจดัภยั อนุบาลชุมพร ชุมพร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพ็ญประภสัสร เจริญยิง่ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร ธรรมศาสตร์
เพ็ญประภา พานิชย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
เพ็ญพิชชา จูเทศ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
เพ็ญพิชชา สงัขวิ์สุทธ์ิ อนุบาลตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
เพ็ญพิมล วิวฒัน์ศรี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
เพาพะงา วิเศษสินธุ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
เพียงฟ้า ปานทอง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
แพนพรรณราย พุกอินทร์ พนสัพิทยาคาร นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม ภาคอ่ืน อุบลราชธานี
แพรใจ วุฒิธรรมธร อุดรพิทยานุกูล นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
แพรพลอย เจริญวุฒิธรรม สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรพลอย ภาสพนัธ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
แพรวา ค  ้าชูชาติ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวา ปลอดประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
แพรวา ปลอดประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
แพรวิรัญญา เยาวพ์ฤกษช์ยั อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ฟาเดล อาดหมาด สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
ฟาตินนาดร่า ยโูซะ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี สตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฟาตีฮะห์ จนัทร์เทพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
ฟ้าประทาน จีระพงศ์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
ฟ้าประทาน มูลเอก ประถมปรีดาภรณ์ นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ฟาริดา ภกัดีชาติ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ภคนิพร ชุมพงศ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภคพงศ ์วงศอ์  ามาตร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อุบลราชธานี
ภคมน ตั้งบุญดวงจิตร ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ภคมน เนตรอนุวฒัน์ สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
ภคมน เนตรอนุวฒัน์ สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ภคมน ล่ิมระนางกูร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ภควตั จินากุล พิริยาลยั แพร่ เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ภคอร วิเศษสมบติั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ภณิดา ไทยแท้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ภภสัสร รักกิจการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ภรณ์ธรรมรินทร์ สุขช่ืน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี นครปฐม แพทยศ์าสตร์ใหม่เพ่ือชุมชนMED แพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ภราดา จารุสมัพนัธ์กนก สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
ภวิษยพ์ร ช่างเกวียน พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภคัจิรา กองเงิน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ภคัจิรา ศรีแกว้ ธิดานุเคราะห์ นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ภคัทีรา บุญปลอ้ง พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ภคัธีมา อรุณประพนัธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภคัพล ถิระโชติ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์รามาธิบดี-ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
ภคัลดา ภูมิพานิช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี สตัวแพทยศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชยั
ภณัฑิรา แนวบรรทดั สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี เภสชัศาสตร์ / การบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์ 
ภณัฑิรา มณีโชติ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
ภทัรกร บุญยกุลศรีรุ่ง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ สาขาเภสชักรรมอุสาหการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
ภทัรกร พานิชการ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
ภทัรกร วลิตวรางคก์ูร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
ภทัรดนยั เมืองวงค์ สตรีศรีน่าน นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ภทัรดา แกว้อ่อน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ภทัรดา อรรถวิเชียร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทยลู์กพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
ภทัรดา อ่องอนนัตพงศ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
ภทัรธร เน่ืองนิยม ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ภทัรพงศ ์นิธิอนนัต์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
ภทัรพรรณ สนธิพนัธ์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ภทัรพล จนัทร์ด า เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ภทัรพล ด าพลงาม พนมไพรวิทยาคาร นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ภทัรพล ด าพลงาม พนมไพรวิทยาคาร นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ภทัรพล บดีรัฐ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ภทัรมน โปวสิน เชียงรายวิทยาคม เชียงราย เภสชัศาสตร์ พายพั
ภทัรวดี เดชฟุ้ง อุดมดรุณี สุโขทยั เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ภทัรวรรธน์ จ  านงคช์อบ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 
ภทัรวตั จิตฤทธ์ิ พิริยาลยั แพร่ เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ภทัระ วรรธนพิเชฐ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัราภรณ์ ขนัธ์ดวง พิบูลวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
ภทัราภรณ์ ไชยมงคล นราธิวาส นราธิวาส ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ภทัราภรณ์ หมัน่เจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ภทัราภรณ์ หิรัญยศพงษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ภทัรินธร เรืองนาม ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี เภสชัศาสตร์ บูรพา
ภทัรีดา ใจอารีย์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เภสชัศาสตร์ รังสิต
ภสัธนมนท ์สินสวสัด์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ภาณุมาศ ค  าอ่อง บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) นเรศวร
ภาณุวิชญ ์สายเช้ือ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ภาณุสรณ์ นามแล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ภานินนุช ฉัตรพฒันศิริ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ภานุพงศ ์แกว้ขาว บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ"์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ภานุรุจ หิรัญเรืองโชค วชิราวุธวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ภามินี ด าละเอียด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาสงขลานครินทร์
ภารดี เกตุศกัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาวชั หวะสุวรรณ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
ภาวชั หวะสุวรรณ ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
ภาวิณีย ์หงษท์พั นครนายกวิทยาคม นครนายก แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภาวินี จนัทร์ดอก ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภาส์เดช ดีศิริ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ บูรพา
ภาสวี สุคนธ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ภิญญพฒัน์ ธีรพิศุทธ์ิ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ภีม ศรีชยั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ภีมพิมล กาญจนปาริชาติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สตัวแพทยศ์าสตร์ ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
ภีรภทัร สารสิริรัตน์ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
ภูชิต ขวญัดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีรธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
ภูตะวนั ชอ้นศรี เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพรอบรับตรงร่วมกนั วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ภูผา ไชยชนะ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม เภสชัศาสตร์ เวสเทิร์น
ภูมิ เกษมรับพร สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ภูมิพงศ ์รองยาง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ภูมิพงศ ์สมมาตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ภูมิพงศ ์สมมาตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ภูมิพฒัน์ จิรภทัรภูมิ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูมิรพี ปุนนารักษ์ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ภูเมศวร์ ร่วมรส ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ภูริชญา ก่ิงวิชิต ศรียาภยั ชุมพร แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
ภูริชญา ภูมิผล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภูริชญา ล้ิมมทัวาภิรัต์ิ สตรีวิทยา นครปฐม แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
ภูริณฐั คงทวี นางรอง นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ภูริเดช พิมพช์ยัศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ภูริต ลอวีระอมรพนัธุ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ภูริตา เทพาลยั จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ภูริภูมิ สงวนวงศข์จร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
ภูริศ โสภณยศวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูวษา ยศตะมะ ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูวิศา ปานแกว้ พทัลุง พทัลุง ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภูษณิศา วศินวสุรัตน์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ภูษณิษา สุขแกว้ พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
มณิสรา มาชยัภูมิ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
มณีพลอย จนัดอนไผ่ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
มณีมญัชุ ์ลลิตศศิวิมล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
มนชยา โพธ์ิพุก สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
มนตรี ทรัพยสิ์น หล่มสกัวิทยาคม เพชรบูรณ์ แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) นเรศวร
มนรดา รักสุจริต ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มนญัญา แสงสมนึก สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
มนสัชนก จิตมนสั สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ / สตัวแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
มนสันนัท ์วิจิตเทอดธรรม สตรีวิทยา นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ / สตัวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
มญัชุพร เทียมก่ิงทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
มาฆพร บุญอนนัต์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
ม่านแกว้ เจริญพานิช หอวงั กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ม่านดาว คา้กระบือ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชักรรมอุตสาหการ อุบลราชธานี
มาริสสา ทองแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
มาริสา สุรียพนัธุ์ ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
มาเรียม มูนะ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
มาลินี คงวฒันานนท์ ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ม่ิงขวญั โนนทะเสน ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
มีนญาดา ล้ิมรุ่งเรืองรัตน์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
มีนา นิตยสุทธ์ิ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
มุกดารัตน์ ชายทุ่ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
มูฮมัหมดัเจฟฟรี ยาการียา อตัตรักียะห์อิสลามียะห์ นครปฐม แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา สงขลานครินทร์ 
เมฆียา นวจองพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพรอบรับตรงร่วมกนั วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
เมทิกา โตเ้ศรษฐี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สตัวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
เมธาพร ฉันทแ์ต่ง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
เมธาพร อมัพวา มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ / สตัวแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
เมธาวี เมธาวิวรรธน์กุล คณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน นราธิวาสราชนครินทร์
เมธาสิทธ์ิ บุญช่วย ปัญญาวิทย์ ตรัง เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
เมธิกานต ์ปามา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
เมษยา จารุพนัธุ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
ยลรดี สุบรรณภาส พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ยี ่เฉิน หลิว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี เเพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ยี ่เฉิน หลิว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร ธรรมศาสตร์
ยทุธพิชยั แซ่จง แสงทองวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ยกูะ คาวาอิ อมาตยกุล นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
รชตพรรณ จนัทร์สุวรรณ สิรินธร สุรินทร์ เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
รชานนท ์บุญเรือน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
รติยา สามารถ บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) ชลบุรี เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
รติรัตน์ หนูนุ่น สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
รพีพรรณ ศรีสุพรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
รวินทนิ์ภา ปันแปง เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
รวิสรา พจนา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
รวิสรา แสงพร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
รสกร พ่ึงประดิษฐ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
รักชนก วงศธ์นฐักุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
รักยิม้ แดงน่ิม สตรีพทัลุง พทัลุง การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
รักษต์ระกูล ภิญโญศกัด์ิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
รักษต์ระกูล ภิญโญศกัด์ิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
รักษิณา หอมจนัทร์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
รักษิต แกว้มะเริง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
รักษิต แกว้มะเริง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
รักษิต แกว้มะเริง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
รัชชานนท ์พบลาภ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
รัชชานนท ์รุ่งโรจน์กิตติกุล อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
รัชชานนท ์สุภทัรากุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
รัชตธ์ร ตนัติมงคลสุข เซนตค์าเบรียล นครปฐม แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
รัชนก ฤทธิปัญญากุล อุดมดรุณี นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
รัชริยา แคน้คุม้ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
รัชวิภา ข่าทิพยพ์าที สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพรอบรับตรงร่วมกนั วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
รัญจกร สวนธนาศิริ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
รัฐศาสตร์ กระจ่างจิต สตึก นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
รัตน์รฎา ฝ้ันค าอา้ย เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
รัตนากร เจียมโฆสิต เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัตนาภรณ์ จงเพ่ิมวฒันะผล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ร่วมกบั กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัตนาวลี ค  าสินธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
รินรดา ธนญชยักุล ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
รุ่งตะวนั ตนัติพลานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
รุ่งธีรา วงศวิ์ลาศ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
รุจ ขาวเนียม บูรณะร าลึก ตรัง สตัวแพทยศาสตร์กสพท. เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
รุติยาพร เรืองจรัส ธิดานุเคราะห์ สงขลา เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
รุธิรา ตน้ทพัไทย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
รุธิรา ตน้ทพัไทย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ฤดีนาฎ เจนกุลประสูตร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ลภสันนัท ์ธนาณิศสุรางค์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
ลภสันนัท ์ธนาณิศสุรางค์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
ลภสันนัท ์ธนาณิศสุรางค์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
ลภสัรดา องคเ์ทียมสคัค์ พลวิทยา สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ลภสัรดา อุบลจินดา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ลลนา ศรีสงคราม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ลลิตา คงสกุล สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ลลิตา คงสกุล สิรินธร นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เทคโนโลยสุีรนารี
ลลิษา สาครธนากร สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ สยาม
ล าแพง สกุลรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั สงขลานครินทร์
ลินนภสัร์ วิจิตร์กุลวนั ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมจุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลีนา ภกัดีเจริญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต มหิดล
เลโมนี เลโอนฮาร์ด ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
เลโมนี เลโอนฮาร์ด ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ เชียงใหม่
วชิรญาณ์ เสนกรรหา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วชิรวิชญ ์อภิพฒัน์พรชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
วชิรวิทย ์จกัสูงเนิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ (กลุ่มแพทยเ์พ่ือลดความเหล่ือมล ้า) เทคโนโลยสุีรนารี
วชิรวิทย ์วงศภู์ธร ลือค าหาญวารินช าราบ นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วชิราพร ธงสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
วทนัยา เรืองกิจวณิชกุล หอวงั กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
วนชัพร ศรีมัน่ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
วนาลี ศรีคราม ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ พะเยา
วนาลี ศรีคราม ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข อุบลราชธานี
วนิดา ยอดค าปัน บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
วรฉัตร ศรีภกัดี หอวงั ปทุมธานี ปทุมธานี แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพรอบรับตรงร่วมกนั วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
วรดา ศรีริรัตน์ บูรณะร าลึก ตรัง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
วรท เชาวบ์วร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรพรรณ บุญรอด คงคาราม เพชรบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วรพิชชาฐ์ จนัทร์เรือง ชยันาทพิทยาคม ชยันาท เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
วรภทัร บุญยโรจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
วรภทัร ศรีสุวรรณวฒันา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรรณกนก กะมูลเพชร แม่จนัวิทยาคม เชียงราย แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทยพ์ฒันานกัเรียนความสามารถพิเศษ มหิดล
วรรณชนก วิบูลยศิ์ริชยั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
วรรณวิสาข ์ขนัมัน่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
วรรณวิสาข ์ขนัมัน่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
วรฤทยั ภูโปร่ง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
วรฤทยั ภูโปร่ง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
วรวุฒิ มานะกิจกลการ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
วรัทยา พงษป์ระพฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วรากร จนัทร์บุญรอด สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน นราธิวาสราชนครินทร์
วรางคณา วินยัชาติศกัด์ิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
วรางคณา วินยัชาติศกัด์ิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สตัวแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
วรางคณา แสนแกว้ สารคามพิทยาคม นครปฐม เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
วริณธร คลงัเพชร มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
วรินทร ช่วยวฒันะ สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วรินทร รักษว์งศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์
วรินทร์ สินปรุ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วรินทร สุทธิธรรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
วรินทร แสงมณี นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
วรินทร์พร ปิยะโชติฐิติกุล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
วริยา ชนกิจโกศล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
วริศรา เขม็ทอง สตรีสิริเกศ นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร ธรรมศาสตร์
วริศรา ชวลิตจิราพนัธุ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต
วริศรา เตง็รังสรรค์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์รามาธิบดี-ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
วริศรา ยิม้รอด หัวหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วริศรา วิเท่ห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
วริศรา ศรีรักษา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
วริษฐา มาขาว เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Track ) นเรศวร
วริษา จนัทร์ดอก ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
วริสสา บุญยะวนัตงั พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
วรีษา บรรณเภสชั สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เกษตรศาสตร์
วลยัพร กุลเกล้ียง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วศิน วงศวิ์วฒัน์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วศินี ถ่ินสอน อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม ส านกัวิชาทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
วษกร แกว้บ ารุง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
วสพล วรากิจสถาพร สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม แพทยศาสตร์ บูรพา
วสุณี รักเหยา้ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
วสุพล พิกุลไทยประภา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
วชัรพงศ ์ไทยนิรันประเสริฐ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมพิเศษส าหรับนกัเรียนโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นเรศวร
วชัรากร หลงขาว คณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา ยะลา แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า นราธิวาสราชนครินทร์
วชัราพรรณ ธิติวชัรเดช จิตรลดา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์รามาธิบดี-ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหิดล
วทัธิกร มะธุเสน วาปีปทุม นครปฐม เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
วนัชยั จรลี ปทุมรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ มหิดล
วนัฤดี ขวญัทองยิม้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วนัวิสาข ์เจริญกิจ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหิดล
วลัยากร แกว้มีศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วลัยารี ด าหนู ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
วาริศา นนทฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
วาสิตา นิมิตรวงศส์กุล ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์บณัฑิต มหิดล
วิกร เรือนปัญจะ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
วิชญน์นท ์พิชยชาญสิน สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เภสชักรรมอุตสาหการ อุบลราชธานี
วิชญาดา ลอ้อวยพร มารีวิทย ์พทัยา นครปฐม เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
วิชลิน วิชาสวสัด์ิ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม ทนัตแพทยศ์าสตร์DENT ทนัตแพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วิชิตา วาพดัไทย สิรินธร สุรินทร์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
วิชุรดา ราหา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วิพาวรรณ เขมะรังษี เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ / ทนัตแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
วิภาดา เศษพฤกษา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รังสิต
วิภาดา หนูชยัแกว้ พะตงประธานคีรีวฒัน์ สงขลา ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วลยัลกัษณ์
วิภาพร ปู่ ปัญจะ ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
วิภาภทัร บุญช่วย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
วิภาวสั จงจิตร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วิภาวสั สุเทียบตะวนั บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วิภาวี ณรงคใ์ย ระยองวิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอุปกรณ์) มหิดล
วิภาวี ภูวประภาชาติ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Track ) นเรศวร
วิภาสรย ์บวัพุธ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เภสชัศาสตร์ เวสเทิร์น
วิมพวิ์ภา เบญจศุภนิมิต สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิมพวิ์ภา อมรปฏิเวธ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
วิมล ์กาญจน์วิเศษศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
วิมลรัตน์ ไชยณรงค์ สภาราชินี ตรัง แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วิรัญญา บาลทิพย์ วชิรานุกูล พทัลุง สตัวแพทยศาสตร์ / สตัวแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
วิลาวณัย ์ปักษี มหาวชิราวุธ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
วิศรุต รัตนมุกดา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
วิสสุตา เงินเจริญผล สายธรรมจนัทร์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
วิสสุตา พลายดว้ง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิฬาสินี เต่ียวสกุล ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
วีรนารถ บุญประเสริฐ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
วีรภคัร์ พงษพ์ฤษพรรณ์ โยธินบูรณะ นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ธรรมศาสตร์
วีรภทัร ชลากรโกศล บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วีรภทัร ชลากรโกศล บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วีรภทัร ชลากรโกศล บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
วีรภทัร โชคพรชยั ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วีรภทัร เพ็ชร์สุข สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
วีรภทัร สะโรจน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
วีรภทัรา ไชยทอง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ / สตัวแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
วีรภทัรา ไชยทอง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
วีร์ลกัษิกา อะโน ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
วีร์ลกัษิกา อะโน ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
วุฒิภทัร วฒันผลพินิจ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วุฒิเมศร์ ศิรวิรุฬห์ชยั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
วุฒิเมศร์ ศิรวิรุฬห์ชยั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
ศตกมล สตัยาพนัธุ์ สามคัคีวิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
ศตพล ชูวงษ์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ศรศิลป์ แซ่ฉี หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ศรัญญา กา้นอินทร์ สตรีสมุทรปราการ นครปฐม แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช
ศรัณญภทัร กะมุทา หอวงั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ฉุกเฉินการแพทย)์ มหิดล
ศรัณยพ์ร กล่ินแยม้ นครสวรรค์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ศรัณยพ์ร ชาตินาฝาย สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศริญพร วิสยัชนม์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ศรุตา บุญโรจน์พงศ์ สตรีพทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ศลิษา นิฒรรัตน์ สตรีพทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
ศศิกาญจน์ หาญกร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศศิกานต ์บวรรุ่งสิริสกุล สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ศศิกานต ์สนธิรักษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ศศิขวญั ขวญัเก้ือ วิเชียรมาตุ ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ศศินนัท ์ชีวินวิภาส สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศศินา โอชาพงศ์ พลวิทยา สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยทายาทแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
ศศิประภา เดชศรี พิชยัรัตนาคาร ระนอง แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ ธรรมศาสตร์
ศศิประภา ภูมานงั สตรีสิริเกศ นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ศศิภรณ์ แสงกระจาย ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) นเรศวร
ศศิภา ตั้งนภาดล มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
ศศิภา แพทยป์ภาวี ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
ศศิยากร สุวรรณรัตน์ อสัสมัชญัธนบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์ บูรพา
ศศิวิมล กองพนัธ์ ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
ศศิวิมล บุญทรง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ศสินีย ์ศรีลาพฒัน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ศกัดิพฒัน์ สายหงษ์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ศาตพร ธิติประเสริฐ บูรณะร าลึก ตรัง หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
ศิธา กิตติอนงค์ สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรจกัขณ์ เตชะทวีกุล ระยองวิทยาคม ระยอง เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
ศิรดา กนัทะวงค์ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ศิรดา เจริญศิลป์พานิช ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
ศิรประภา อุทยัพรหม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ศิรประภา อุทยัพรหม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ศิรพงษ ์จินตมานะสกุล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ศิรภสัสร ช่อทบัทิม สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ศิราพรรณ หวงัทรัพย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
ศิริขวญั อ าไพชยัโชค หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ศิริญาพร คุปตาสา พิมานพิทยาสรรค์ สตูล แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ศิรินภา พลขนัธ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
ศิริพิชญ ์ทิพยสุ์วรรณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลเลิดสิน รังสิต
ศิริยากร บุญลออ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ศิริรัญญา แกว้มงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย สตัวแพทยศาสตร์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั มหิดล
ศิริรัตน์ นาคนวล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ศิริวรรณ ทองสวสัด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
ศิริวรรณ อุพลรัมย์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เทคนิคการแพทย์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/ปทุมธานี
ศิริวิภา สายยดื วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สตัวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล –วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ มหิดล
ศิริวิมล มีมุข นครสวรรค์ นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ มหิดล
ศิวกร รักน่ิม มหาวชิราวุธ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
ศิวกร สุวรรณศรี หนองหานวิทยา นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
ศิวกฤษฎ์ิ ณ นคร อนุกุลนารี สงขลา ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
ศิวนาถ บุตรคาม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม แพทยศาสตร์ บูรพา
ศิวนาถ เมฆดี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหิดล
ศิวชัรัฐภ ์ประมวลสุข ชลกนัยานุกูล ชลบุรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์) มหิดล
ศิษฏ์สกานต ์มีธรรม ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ศุทธินี เตชะวิจิตร์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ศุนนัธินี หาญกิตติมงคล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศุพิชฌาย ์ภวิษยสุ์วรรณ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศุภกร เจริญร่ืน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ศุภกร ปริสุทธิวุฒิพร สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ศุภกฤต ไกรเลิศ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศุภกฤต เตชะวิจิตรชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
ศุภกิตต์ิ จนัทร์เทพ พทัลุง นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
ศุภฉัตร พร้ิงเพริด วิสุทธรังษี กาญจนบุรี เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ศุภชยั ศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
ศุภณฐั คงเนียม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ศุภนิดา ภูมิทา ลือค าหาญวารินช าราบ นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ศุภนิดา สุวรรณเสาร์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศุภวิชญ ์จนัทร์ป้อง อุดรพิทยานุกูล นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
ศุภวิชญ ์เจริญสุข ลาซาล กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วลยัลกัษณ์
ศุภสรณ์ สายหยดุ ปทุมราชวงศา นครปฐม เภสชักรรมอุตสาหการ อุบลราชธานี
ศุภสณัฑ ์สุวรรณโชติ บูรณะร าลึก ตรัง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ศุภสุตา พุกบุญมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ มหิดล
ศุภชัชญา จิตโสภิณ หอวงั กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศ์าสตร์ ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
ศุภาพิชญ ์ศุภเสถียร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
ศุภิสรา คลา้ยแท้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
ศุภิสรา สนิทวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
ศุภิสรา สอนหอม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ศุภิสรา สุวรรณชยัรบ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
เศรษฐกร ชมอินทร์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
โศจิรดากมล ดาวเศรษฐ์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม สตัวแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
โศภนิศ หวงัสุข ธิดานุเคราะห์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สกลสุภา พรหมวิจิตร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม สงขลานครินทร์
สกุลกาญจน์ อ่อนสิงห์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอุปกรณ์) มหิดล
สกุลทิพย ์ใจผ่อง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
สกุลวรรณ โมสิกะ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สมนัชา เพ็ชรสุทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สตัวแพทยศาสตร์ / สตัวแพทยศาสตร์รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
สรชชั บูรพนัธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
สรธชั อน้ถาวร พนสัพิทยาคาร ชลบุรี สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรนนัท ์กระจ่างวงศไ์พศาล ธิดานุเคราะห์ สงขลา เภสชัศาสต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
สรรพวตั ณชัตา ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สรวิชญ ์ใจซ่ือสมบูรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
สรวิชญ ์มีมา ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรวิชญ ์รักนุย้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
สรวิชญ ์ศรีไชย สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพรอบรับตรงร่วมกนั วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
สรวิชญ ์สมุทวานิช มอ. วิทยานุสรณ์ สงขลา สงขลา หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหิดล
สรวิศ พงศสิ์ริฤทธ์ิ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรวิศ มากนอ้ย นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
สรวิศ เอ่ียมสมบูรณ์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
สรัลพร โจมฤทธ์ิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
สรานนต ์แซ่แต้ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สโรชา เกตุพานิช ชยันาทพิทยาคม ชยันาท แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
สโรชา ดอกหอม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สโรชา รอดสมหวงั มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
สลิลทิพย ์เจียรเจริญวฒันา พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
สวรส แสงสิน วิสุทธรังษี กาญจนบุรี แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
สหรัฐ ชยัจนัทึก เลยพิทยาคม เลย แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
สาธกา ลินแสนกาศ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
สาธิดา ลีลาวโรภาส สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
สาธิดา ลีลาวโรภาส สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท CPIRD เชียงใหม่
สาริดา เรียงสา นครสวรรค์ นครสวรรค์ เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
สาริน พร้อมมูล ศรียาภยั ชุมพร แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ ธรรมศาสตร์
สาวิกา สุดชาญชยักุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
สิงหราชย ์อนุรักษท์รัพย์ พทัลุง พทัลุง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
สิตา จนันนัทะ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิตานนัท ์เกตุแกว้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
สิตานนัท ์ชาญนรา สตรีสมุทรปราการ นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทยพ้ื์นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ มหิดล
สิตานนัท ์ยกตรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
สิทธิกร พนัธ์ฤทธ์ิ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
สิทธิชยั ภูมิล าเนา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ อุบลราชธานี
สิรชา สุจิตคิดดี เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
สิรภพ เสกสรรควิ์ริยะ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
สิรภพ อ่อนแกว้ บูรณะร าลึก ตรัง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
สิรภทัร เทพทอง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สิรวิชญ ์เอ่งฉ้วน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
สิริกร กิตติศุภลกัษณ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
สิริกร ไข่สิงห์ทอง วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ สตัวแพทยสาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
สิริกญัญา ไกรคุม้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
สิริกญัญา บุญยอด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
สิริญาพร จิรนนัทิพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริณณิชา ติณะมาศ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เทคนิคการแพทย ์สาขากิจกรรมบ าบดั เชียงใหม่



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สิริณณิชา ติณะมาศ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั เชียงใหม่
สิริธรธร์ สิทธิประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศ์าสตร์ใหม่เพ่ือชุมชนMED แพทยศ์าสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สิรินดา ปิยะวรรณ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยทายาทแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์
สิริพกัตร์ เพ็งตะโก พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สิริมา พูลสวสัด์ิ มธัยมจิตจณั นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สิริยากร คองม่วงหมู่ เมืองพญาแลวิทยา ชยัภูมิ เทคนิคการแพทย์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
สิริยากร พนัยโุดด สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตทุนศูนยก์ารแพทยก์าญจนภิเษก มหิดล
สิริยากร ศิริรัตน์ สตรีศรีน่าน น่าน เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมสนบัสนุนการจดัตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากบัดูแลของมหาวิทยาลยั (วมว.)นเรศวร
สิริยากร เอ่ียมวงษ์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เทคนิคการแพทย(์นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
สิริรักษ ์ยอดสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ อุบลราชธานี
สิริวิมล จนัทะพนัธ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ อุบลราชธานี
สิริวิมล ผ่ึงผาย เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
สิริวิมล รัญจวนจิตร เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
สิรีธร ยทุธวรวิทย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
สิรีธร สงวนนาม อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
สุกฤษฏ์ิ มโนมยัโรจน์ เซนตป์อลหนองคาย หนองคาย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
สุจพชัญา บรรเลง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ แพทยศ์าสตร์ เชียงใหม่
สุจารี พรหมคุปต์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี แพทยศาสตร์ร่วมกบั กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุจิพรรณ เจ่าสกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
สุจิรา กล่ินหอม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
สุชาดา จนัทร์ส่อง ลือค าหาญวารินช าราบ นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
สุชาดา ศีรษะภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
สุชาดา ศีรษะภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
สุชานรี ศรีเฉลิม สุรวิวฒัน์ นครราชสีมา แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สุชานรี สร้อยมงคลชยั บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
สุชานนัท ์บุญสด สิรินธร สุรินทร์ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
สุชานนัท ์บุญสด สิรินธร นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น
สุชานาฎ เพ็ชรผ้ึง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
สุชาพงศ ์วงศาเสถียร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ทนัตแพทยศาสตร์ เวสเทิร์น
สุณฏัฐา บุญจ านงค์ ศรียาภยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
สุณฐัชา เพ็ชรยาบาล สตรีพทัลุง พทัลุง การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ วลยัลกัษณ์
สุดารัตน์ ค  าเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
สุทธิกานต ์บุญสุยา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค ขอนแก่น
สุทธิกานต ์บุญสุยา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น
สุทธิราช มงักะโรทยั สุรวิทยาคาร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค ขอนแก่น
สุทธิราช มงักะโรทยั สุรวิทยาคาร นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค ขอนแก่น
สุทธิราช มงักะโรทยั สุรวิทยาคาร นครปฐม หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
สุธชัญา ม่วงแพร ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุธาริน สิริศาสตร์กุล มหาวชิราวุธ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
สุธิดา ร่มสุข อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
สุธิตา จุติมานนท์ โยธินบูรณะ นครปฐม เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สุนที เสียมไหม มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต
สุปรียา ภู่ทิม จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
สุปวีณ์ วงัขนาย วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ทนัตแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
สุพศิน พนัธ์อุดม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
สุพิชชา เคา้แคน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
สุพิชชา สมพร เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
สุพิชชา สุขสว่าง บวัขาว กาฬสินธุ์ เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
สุพิชฌาย ์ชยัณรงคสิ์งห์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์พ้ืนท่ี มหิดล
สุพิชญา แข่งขนั ธิดานุเคราะห์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
สุพิชญา จ่าภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ (กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน) เทคโนโลยสุีรนารี
สุพิชญา สวนนุ่ม มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
สุพิชญา เสนาวุฒิ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
สุพิณญา เพ่ิมพูล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
สุภวิกา ภาคทิพย์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
สุภคั ทนัอินทรอาจ นาแกสามคัคีวิทยา นครปฐม ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
สุภทัรตา คงสุวรรณ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี เภสชัศาสตร์ เวสเทิร์น
สุภสัสรา แกว้ช่ืน กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
สุภสัสรา สุดเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
สุภาพร สุภาพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
สุภิญญา จบัใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี นครปฐม ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
สุมิตรา ยะถา วาปีปทุม มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
สุมิตรา ยะถา วาปีปทุม มหาสารคาม เภสชัศาสตร์ มหาสารคาม
สุเมธา ฟาง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาแพทยศาสตรบณัฑิต มหิดล
สุรธชั โรจน์ชนะสกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ มหิดล
สุรพงษ ์โตเตม็ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ทนัตแพทยศาสตร์ นเรศวร
สุรวินย ์ไผ่ประเสริฐ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวนั นครปฐม แพทยศาสตร์ บูรพา
สุวภทัร ลาวิน ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
สุวฒันชยั เช้ือแถว วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุวิชญา หนูชนะภยั ศรียาภยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
สุวิมุติ พูลดี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
สุวีรา แกว้ฤทธ์ิ สตรีพทัลุง พทัลุง การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
สุไวบ๊ะ บิลละเตะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เสฏฐนนัท ์สวสัด์ิโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เสาวลกัษณ์ ขนุณรงค์ วชิรานุกูล พทัลุง ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
แสงรุ้ง ภู่พุ่ม เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
แสนภูมิ สุภทัรกุล ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
โสพจน์ สุจริตบรรณ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) มหิดล
หทยัชนก พิมพบุตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี
หทยัชนก สายนวล สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
หทยัทิพย ์ทองชูช่วย หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
หทยัพทัธ์ พอใจ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
หฤทยั ไทรชมภู นารีวุฒิ กาญจนบุรี หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
หลกัการ หอมหวล สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
ฬียาพร ทองเตม็ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
อชิรญาณ์ พฒัสิม สตรีสิริเกศ นครปฐม วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
อฐิตญา จนัทร์ใย สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อณฐัญา บุญชะนะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจยั สงขลานครินทร์
อดุลยคุปต ์บวับุตร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
อติกานต ์ลีทวีกุลสมบูรณ์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล – โรงพยาบาลตากสิน ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร นวมินทราธิราช
อธิชา ล้ิมเสรี ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิขาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
อธิพชัร์ ธนาเชาวน์โรจน์ สรรพวิทยาคม ตาก แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track ) นเรศวร
อธิภทัรา จูมวงษ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
อนพชั เกรียงเกษม ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อนญัญา โตมะสูงเนิน สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
อนญัญา โตมะสูงเนิน สิรินธร นครปฐม แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
อนญัญา โรจน์พิบูลสถิตย์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อนญัดา นุ่มพิจิตร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต แพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ธรรมศาสตร์
อนุธิดา ชาติวิวฒันาการ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
อนุธิดา สุขสวสัด์ิ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
อนุรักษ ์ขนุไพชิต มธัยมจิตจณั นครปฐม แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
อนุรักษ ์ขนุไพชิต มธัยมจิตจณั นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
อนุวฒัน์ คอนรัมย์ วาปีปทุม นครปฐม แพทยศาสตร์ มหาสารคาม
อนุวิท นนัทเดชาวุฒิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
อพินญา คงคาเพชร เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
อภิชญา คงกาล บูรณะร าลึก ตรัง แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
อภิชญา นนัทะกุล เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
อภิชญา บุญวิเศษ อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
อภิชญา มีเฟือง พิบูลวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อภิชญา มุกดาแสงสว่าง วิสุทธรังษี นครปฐม เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
อภิชญา รองพล มหาวชิราวุธ สงขลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
อภิชญา สุดแสง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
อภิชญา อุณหกานต์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
อภิญญา นาใจคง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
อภิญญา บานชูสิงห์ เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อภิญญา ศกัด์ิแกว้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
อภิญญา สุทธวิรีสรรค์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ มหิดล
อภิญญา โสภณ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อภิญญา อนุวิชยัรักษา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
อภินทัธ์ สุวรรณาลยั นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อภินนัทน์ เสียงอ่อน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
อภิปราชญ ์รุธิรโก แสงทองวิทยา นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
อภิสรา โหสกุล พทัลุง พทัลุง แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
อรชพร อ าไพชยัโชค ธิดานุเคราะห์ นครปฐม แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
อรญา ลีวีรพงศ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
อรณิชา เนตรพุกกณะ สุราษฎร์ธานี นครปฐม แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สุราษฎร์ธานี ธรรมศาสตร์
อรณิชา เมืองรี อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิขาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
อรนลิน แกว้ลายทอง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท กลุ่มลดความเหล่ือมล ้า นราธิวาสราชนครินทร์
อรปรียา ประเสริฐ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
อรวี ธรรมชาติอารี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
อรัชพร สุวรรณโณ มธัยมสิริวณัวรี 2 นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
อรัมพุสา เรืองทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เกษตรศาสตร์
อริญชย์า งามจนัทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
อริศรา ปะสู เดชะปัตตนยานุกูล นครปฐม เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
อริศรา ลาภสิบ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เภสชัศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
อริสรา มิตรกล่ิน สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
อริสรา สมสุข เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ เภสชัศาสตร์ สาขาวิขาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
อริสา รจนาสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อริสา เลิศดี อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
อริสา หาญสมยั พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ศิลปากร
อรุชา ตรีพล สตรีอ่างทอง อ่างทอง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
อรุชา บุญวฒัน์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อลิษา นภาวรารัตน์ เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม แพทยศาสตร์ร่วมกบั กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อลิสา ศรแดง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อวิกา ถ่ินอ่วน บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ทนัตแพทยศ์าสตร์(นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
อสมาภรณ์ สิทธิพฒันา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหิดล
ออศิริ อุทารวงศส์กุล เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อะมูโระ คชบก สตรีภูเก็ต นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
อคัรพงษ ์แกว้เทพ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เภสชัศาสตร์ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
อคัรพล หรรษภิญโญ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
องักมล ทองฉิม สตรีพทัลุง พทัลุง เทคนิคการแพทย์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
องัคฉัฐร์ สมญัญานรเศรษฐ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ บูรพา
องัศุธร ทองมาก สตรีพทัลุง นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลานครินทร์
อจัจิมาพร ชาติปัญญากร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์
อจัฉรพรรณี ฮ่มป่า สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
อจัฉริยา สอนโพนงาม สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหิดล
อญัชลี กอ้นทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อญัชิสา วงศจิ์รวฒันกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการรับนกัศึกษาโดยวิธิพิเศษ เพ่ือเขา้ศึกษาในคณิตเภสชัศาสตร์ สงขลานครินทร์
อญัญดา มาลยั ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
อญัธสา เวณุวงศกร สุราษฎร์ธานี นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
อญัพชัร์ อศัววฒันาพร มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ รับนกัศึกษาผ่านกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สงขลานครินทร์ 
อญัมณี ขนัสุธรรม เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
อญัมณี ขนัสุธรรม เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
อญัมณี ชา้งทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
อญัมณี วงษง์าม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
อฎัฮา แวนามะ อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นครปฐม เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
อนัดา เพชรมณี บูรณะร าลึก ตรัง ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์แพทย์ วลยัลกัษณ์
อนันา พรชยัจนัทร์เพ็ญ เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี นครปฐม แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนันีตา้ กาเจ สตรีอิสลามวิทยาลูลนิธิ ยะลา การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
อบับาส สมานสี นราสิกขาลยั นราธิวาส แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาสงขลานครินทร์
อมัรินทร์ จนัทร์ภิรมย์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น
อมัรินทร์ อุตมะ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
อยัการ เฮนะเกษตร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอุปกรณ์) มหิดล
อยัม่ี ไชยลาภ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน นราธิวาสราชนครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อยัรดา แกว้ไวยทุธ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
อยัรดา แกว้ไวยทุธ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
อลัญา อาลี สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาสงขลานครินทร์
อลัฮานา อีลา อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แผนการศึกษาแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาสงขลานครินทร์
อาณกร ส่งอุไรล ้า เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อาทิตยา ขออ่อนกลาง นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อาทิตยา จิตตไ์ชยวฒัน์ สิรินธร สุรินทร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อาทิตยา สุธรรมมา เลยพิทยาคม เลย แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อาทิติยา สอดเสน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เภสชัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อาทิมา ซ่ือตรง มารีวิทยบ์่อวิน ชลบุรี เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
อาภากร แววชาญ นานาชาติ เอกมยั กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์นานาชาติ  Doctor of Medicine(International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อาภาพฒัร กรป้องกนั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม นครปฐม สตัวแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อารดา พฒันขจร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย นครปฐม เภสชัศาสตร์ ขอนแก่น
อาริญา พรหมทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
อารียรั์ตน์ กณัทวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อารียา ทองมาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหิดล
อารียา ปัญญาธิ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นเรศวร
อารียา พูลสวสัด์ิ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ 
อารียา ยาช านาญ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม การแพทยแ์ผนไทย / การแพทยแ์ผนไทย สงขลานครินทร์ 
อารีรัตน์ มีสวย พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี แพทยศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปีผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี ธรรมศาสตร์
อินทิรา พินทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
อินธิพร บูรณะสิทธิพร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ นเรศวร
อินสิริ วะชงัเงิน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา แพทยศาสตร์ / รังสีเทคนิค สงขลานครินทร์ 
อินสิริ วะชงัเงิน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทยรั์บนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อิศริยาภรณ์ ศรีจนัทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
อิษฎาภา บุญมาศ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม เภสชัศาสตร์ / เภสชักรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
อิสรพงศ ์พงศสุ์วรรณ บูรณะร าลึก ตรัง เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อิสริยา โลณวณัต์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
อิสริยา ศรีสมคัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อิสริยา ศรีสมคัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม แพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อิสริยา ศรีสมคัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ อุบลราชธานี
อิสริยา ศรีสมคัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เภสชัศาสตร์ มหาสารคาม 
อิสริยา ศรีสมคัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม เภสชัศาสตร์ มหาสารคาม
อิสริยา ศรีสมคัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม ทนัตแพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อิสริยา ศรีสมคัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ทนัตแพทยศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อิสริยาพร พุทธวงษ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร สตัวแพทยศาสตร์ สพ.บ. เกษตรศาสตร์
อิสรีย ์จรรยาสุทธิวงศ์ ลือค  าหาญวารินช าราบ นครปฐม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์
กลุ่มแพทยเ์พ่ือชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ อุบลราชธานี
อิสรีย ์น าศรีเจริญสุข เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เภสชัศาสตร์ ศิลปากร
อุไรวรรณ ทนัวงษา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย นครปฐม แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทยพ์ฒันานกัเรียนความสามารถพิเศษ มหิดล
อุษณรัศมี ชนีมาส สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วลยัลกัษณ์
อุษณีย ์เล่ียวตระกูล ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เอกโชติ สกุลคู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร แพทยศาสตร์ ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นเรศวร
เอกดนยั ช่างจารึก ตราษตระการคุณ ตราด แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เอกพงศ ์ดว้งไข่ พทัลุง นครปฐม แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์
เอมอฌัชา คิม มนัทรา ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการแพทยวิ์ทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) มหิดล
เอ้ือองักูร ภูมิพิทกัษพ์งศ์ ระยองวิทยาคม ระยอง แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฮานาน่ี มะหะหมดั สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข /สาขาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
กานตธี์รา สุภา สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ก าไลทอง อินทฤทธ์ิ อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
จริญญาพร จกัร์เครือ ล าปางกลัยาณี ล าปาง เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ฐณิชา จรัสวิชากร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
เนตรชนก คงสมทรง ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ปพิชญา วิสุทธ์ิเมธากุล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ปราณปรียา แตงขดุ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
พริมา ปัญนรเศรษฐ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
พิชญาภา เมตตาจิต นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ภารดี พลงัสุริยะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
ศุภิสรา ยงัดี ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
สโรชา เทียมเสมอ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ เกษตรศาสตร์
กนิษฐา วงษแ์ท้ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กุลณฐัฐา จีรังสวสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เกียรติศกัด์ิ พ้ืนทะสิม จนัทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธารารัตน์ เพ็งมาก ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิตตช์ญาณ์ สงวนรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา จิตประสงค์ ราชินีบน นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา โยมา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พุทธิมา เหล่ายา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สาริศา คา้คล่อง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุทตัตา จนัทศร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธาสินี โพธ์ิอ่อน กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพิชญา สุรพฒันาชีวะ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เฉิดฉายไฉไล คงนาลึก ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐักฤตา ประทุมวงศ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภาภรณ์ หลวงพรม สตรีศรีน่าน น่าน เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นชัชา ศรีเธาว์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครรชสีมา เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลอยชมพู กอธญัญาวฒัน์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภคหทยั ตนัติวุฒิ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กมลลกัษณ์ ชนะธีรโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤตพร การถาง สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาพชัร ทะหลา้ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ คุม้ปาน บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาวีร์ แสงไพบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กณัฐิกา วุฒิพฒันชยั สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เกศราภรณ์ ธนะศรี สารวิทยา นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฑามาศ สมณี สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฉันทิศา อมรนิมิตร เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนญัธิดา ไกรนอ้ย สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบุรี สระบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชนิกานต ์ชูแกว้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิสรา วุฒิเจริญมงคล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติรัตน์ นาคชยัเนรมิต สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐักมล สงัขท์อง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยพร ภู่หลง บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นฐัพงศ ์เจริญยทุธ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภาวิน ประดิษฐ์ผล ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยวรรณ ผ่านจงัหาร บวัขาว กาฬสินธุ์ เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปุณิกา ติยะกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรธิดา บุญวิทยช์ยักุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พาทินธิดา เกษมสิงห์ ลือค าหาญวารินช าราบ นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญดา อวดศรี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภคัธีมา อินทะสอน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาณุพงศ ์เตชะภาณุปรีดา สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มณัฑนา จูทอง บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มุกดามาศ ตนัสกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รินลฎา เพ็งแจ่ม ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริษา เวียงสมุทร พทัลุง พทัลุง เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรันยพ์ร จนัทรจรัส ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิพร มา้สุวรรณ หอวงั นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิพิมพ ์แกว้วนันา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิรประภา สาระกูล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุชานาฏ ปุยะติ ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพรรณี จนัทรา เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพิชญา โมธรรม นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุมินตรา พรหมรักษ์ ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พณิชา เรืองเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพพิ์ศา พนัธชนะ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวินทนิ์ภา สินธุวานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุวรรณวลี เลขวรรณวิเศษ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชุติมณฑ ์ตนัสุวรรณดี ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์ เกษตรศาสตร์
ปวนัรัตน์ เอ่ียมสุวรรณ ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์ เกษตรศาสตร์
รวิสรา เรืองยศ กาญจนานุเคราะห์ นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์ เกษตรศาสตร์
สุกฤตา เสาะทอง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์ เกษตรศาสตร์
สุพรรณิการ์ ไมท้อง สตรีนนทบุรี นนทบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์ เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา เชิดโฉม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
เพียงดาว เช่ียววิทยก์าร มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย ์เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
กชพร สรรสม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
กฤติยาณี มณีโชติ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
กวินธิชา บวัมัน่ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
จนัจิรา ขนุทองจนัทร์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
จุฬารัตน์ ใจสุข สามคัคีวิทยาคม นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ชมนารถ ดอกบวั สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ฐิติชญา กาญจนา ศรัทธาสมุทร นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ณริศรา ทิพมล คณะราษฎรบ ารุง ยะลา เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
นสัรีย ์กาเจ สาธิตอิสลามศึกษา นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
พณิชา เรืองเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
พิชชาพร ค  าบุญเรือง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
พิชนนัต ์จนัทร์สด นารีนุกูล อุบลราชธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
รชต มณีโชติ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ลดัดารัตน์ ทว้มตะเคียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
วรกานต ์ชพานนท์ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
หทยัพทัธกรณ์ เอ่ียมอภิชาติ สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
อจัจิมา แกว้บุตษา เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี จนัทบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
เพ็ญพิชชา ลว้นอุดมศิริ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัว ์(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัริยาธร อศัวธญักุล อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาการพยาบาลสตัวศิ์ลปวฒันธรรม เกษตรศาสตร์
อรนลิน บุญจินต์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี เทคนิคการสตัวแพทย ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
ยมลภทัร ยอดแสง นครนายกวิทยาคม นครนายก เทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
สุนิสา ธิเขียว พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี เทคนิคการสตัวแพทย์ เกษตรศาสตร์
กชกร เกตุแกว้ กรรณสูตศึกษาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กชกร เจตพุก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขานวตักรรมการท่องเท่ียวรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
กชกร ทกัษิณาสถิตย์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กชกร สโมสร หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาเคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กชกร สุขชาญ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ราชมงคลศรีวิชยั
กชกรณ์ รัตนวิเชียรชาญ สายปัญญา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
กชปภพ วงศบ์ณัฑิต สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กชพงศ ์พูลเพ่ิม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
กชพงษ ์แกว้วิเศษ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
กชพร นา้ประเสริฐ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กชพร โสภาเจริญยิง่ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กชพรรณ ค าแกว้ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กชพรรณ จนัทร์สว่าง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
กชพรรณ พนัธ์ชยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. เกษตรศาสตร์
กชมน ทรงศรีจนัทร์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
กชมน อภิชนาพงศ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
กณวรรธน์ วิลาศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กณิกนนัต ์แกว้ดว้ง สตรีพทัลุง พทัลุง วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
กณิกนนัต ์แกว้ดว้ง สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหิดล
กณิศ เชิดพงษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
กตญัชลี ทองค า สตรีศรีน่าน น่าน วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
กนก กีรติโอภาสวสัด์ิ ธญัรัตน์ ปทุมธานี วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
กนก เผด็จศึก เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กนกกร ทกัษิณาสถิตย์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
กนกกาญจน์ ช่างเกวียน เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น ชีววิทยา ราชภฏันครราชสีมา
กนกกาญจน์ ถ่ินหัวเตย สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กนกกาญจน์ หรันหลงั ก าแพงวิทยา สตูล ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สงขลานครินทร์
กนกทิพย ์สุจริตสาพร ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กนกนภา อรุณฤกษ์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนกนนัท ์รูปข า อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
กนกนาถ กาลวิบูลย์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กนกนิภา ผ่องแผว้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
กนกนิภา เลิศแหละ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
กนกพร กวินวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
กนกพร ซ่อนกนก สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
กนกพร ตนัประเสริฐ สิรินธร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
กนกพร บุญญานาม ห้องสอนศึกษาในพระอุปถมัภฯ์ แม่ฮ่องสอน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนกพร พรมเรียน สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
กนกพร พิมคีรี เลยพิทยาคม เลย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กนกพร มุขรัตน์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กนกพร สะมะถะธญักร พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
กนกพร สารีโนศกัด์ิ เรยนีาเชลีวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนกพร อ่ิมขวญั อุดมดรุณี สุโขทยั สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
กนกพล แซ่แต้ เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนกพิชญ ์เมืองมา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
กนกภรณ์ อุปรัง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
กนกรดา เพียค  า วชัรวิทยา ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
กนกรัตน์ คูเป่ียมรักษ์ สภาราชินี ตรัง อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนกวรรณ กลกัสี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
กนกวรรณ กิติพนาศิลป์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
กนกวรรณ คุม้โชคชนะ สิรินธร สุรินทร์ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
กนกวรรณ เจริญสุข กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ ณรงคศ์ร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า เกษมบณัฑิต
กนกวรรณ ถนอมชนม์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กนกวรรณ ทองมูล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กนกวรรณ บรรดาศกัด์ิ ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ เพ่งพินิจ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ มณีรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตสตัวแ์ละวิทยาศาสตร์เน้ือสตัว์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนกวรรณ เมืองทอง ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนกวรรณ รุ่งเรืองโชคชยั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กนกวรรณ สงวนศิลป์ ปากเกร็ด นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
กนกวรรณ องัอินทรสงฆ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
กนิษฐมธุรส อุตระ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
กนิษฐา สมบูรณ์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กมลฉัตร พุทธา นางรอง บุรีรัมย์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กมลชนก ขมเล็ก เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
กมลชนก คงร่ืนเริง จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวตักรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี
กมลชนก คลา้ยจินดา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
กมลชนก คินธร หนองบวัพิทยาคาร หนองบวัล าภู วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
กมลชนก คุณละ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและชีววิทยา ราชภฏัอุดรธานี
กมลชนก คุณละ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
กมลชนก งามพาณิชยกิจ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
กมลชนก จงสุขสวสัด์ิ หอวงั นครปฐม วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ศิลปากร
กมลชนก เช่ียวชาญวิลาศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลชนก ณรงคศ์ร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า เกษมบณัฑิต
กมลชนก ทองกูล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
กมลชนก ทองสุข สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กมลชนก นาคจรุง ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
กมลชนก พงษเ์กษ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลชนก พลรักษา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
กมลชนก ศรีแกว้ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลชนก สิทธ์ิทองหลาง เลยพิทยาคม เลย สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กมลชนก สิทธิฤทธ์ิ อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
กมลทรัพย ์ทรัพยมี์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลทรัพย ์ทรัพยมี์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลทิพย ์ธิยาม วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ แม่โจ้
กมลเนตร ขวญัดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
กมลพร กราบทอง ราชินี นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
กมลพร ใจเยน็ แกลง "วิทยาสถาวร" ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กมลพร ทองสุธรรม เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กมลพร นนสุธี ปากช่อง นครราชสีมา วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
กมลพร ศุภโชคพฒันพงศ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
กมลพรรณ จนัทร์แสง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหิดล
กมลพรรณ พูดเพราะ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
กมลลกัษณ์ เตือนวีระเดช สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
กมลลกัษณ์ ทบัมะโรง ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและน าโนเทคโนโลยี ศิลปากร
กมลลกัษณ์ หอมหวล อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ อุบลราชธานี
กมลลกัษณ์ เอ่ียมภูงา ศรียานุสรณ์ นครปฐม สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เวชระเบียน) มหิดล
กมลวรรณ กุลไทย เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
กมลวรรณ กุลสิงห์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
กมลวรรณ จนัทร์มณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
กมลวรรณ จนัทร์มณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กมลวรรณ เช้ือเมืองพาน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
กมลวรรณ ทิมทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
กมลวรรณ โพธ์ิทอง ตากพิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
กมลวรรณ มัน่ใจ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
กมลวฒัน์ พูลแกว้ มหาวชิราวุธ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กมลวฒัน์ ศรินทุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กร พิชยัวานิชสิน ราชวินิตบางเขน นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
กรกช จนัทรพลพนัธ์ สตรีวิทยา 2 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรกช มนเพียรจนัทร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรกต แสงโชติ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรกนก กมุทชาติ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
กรกนก พรมจกัร จกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน ล าพูน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยสุีขภาพและความงาม เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
กรกมล บุบผามาลา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กรกมล บุบผามาลา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
กรกรต พิมโสดา ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กรกฤช สงัเวียนวงค์ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
กรชนก แสงบุตร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กรณ์ภวทัน์ กาวิระพนัธ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
กรณ์ภวทัน์ กาวิระพนัธ์ สายปัญญารังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรณ์มงคล ฤสิงห์พิชย์ วิสุทธรังษี นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับตรงใชค้ะแนน O-NET เพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กรณิศ จนัทดา ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา พะเยา
กรธวชั เหลืองปฐมชยั ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร/การจดัการฟาร์มอยา่งชาญฉลาดและวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรปภา กรรณติมากร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กรพล การบรรจง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรพล กุลกรินีธรรม อสัสมัชญัธนบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
กรพินธุ ์พ่อบาน ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กรมธร เลิศตระกูล แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรรชริการ์ คงส าราญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา มหิดล
กรรณชมนส์ โฉมยา ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ นเรศวร
กรรณทิชา รักษาศกัด์ิสกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรรณิกา ศรีใหม่ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเคมี บา้นสมเด็จเจา้พระยา
กรรณิการ์ จ  าหน่าย บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
กรรณิการ์ ชูมณี ประภสัสรรังสิต พทัลุง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
กรรณิการ์ ไชยแดน ล าปางกลัยาณี ล าปาง เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
กรรณิการ์ ตั้งวิชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรรภิรมย ์สมคิด ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรรวี แจง้แสงทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
กรรวี โปร่งบนัเทิง ศึกษานารี นครปฐม  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
กรฤต เกรียงไกรรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กรฤต เกรียงไกรรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรวิชญ ์ธูปทอง พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
กรวิชญ ์โพธ์ิวิเชียร โยธินบูรณะ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีวนวตักรรม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
กรวิชญ ์มาแกว้ พทัลุง พทัลุง วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีศาสตร์) มหิดล
กรวิชญ ์สุขส าราญ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
กรสิริ ประทีป ณ ถลาง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กรัณฑรัตน์ รัตชาติ มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กริชกร หม่ืนอินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรีฑา ชนะกาญจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พฒันาและส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) สงขลานครินทร์
กฤช ธรรมนิยมกุล ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
กฤชพล ภูหงษท์อง เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤชพล สุวรรณวุฒิวฒัน์ พิชยัรัตนาคาร ระนอง วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล-สร้างเคร่ืองจกัรกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤชวฏั คุณวรานนท์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤต ศิริรัตน์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
กฤตกมล บุษบงก์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
กฤตชญา บวัขวญั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
กฤตธีรา เสนานุช ศรีสองรักษวิ์ทยา เลย สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยน์กัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็นเลิศ นเรศวร
กฤตนนั สมบูรณ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตนนั สินธุนนท์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
กฤตพงศ ์ลีวงศว์ฒัน์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤตพร จนัจกัร อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤตพล ไคร้ชม มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตภาส เกิดสุข ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
กฤตภาส เทพสถิตยศิ์ลป์ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กฤตภาส องัคะนาวิน ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
กฤตเมธ กีรติวรางกูร สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตเมธ แกว้ปัตตา โพธิสารพิทยากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตเมธ สติภา สิรินธร นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กฤตเมธ เส่ืองศิริ ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กฤตเมธ เส่ืองศิริ ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตยชญ ์ศิริโยธา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กฤตยาณี ชิวปรีชา พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
กฤตวฒัน์ พงษสุ์ภาพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
กฤตานน เศรษฐกร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤติกานต ์ขนาบแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
กฤติญา ชูศรีโฉม เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
กฤติน ธรฤทธ์ิ วชิรานุกูล พทัลุง ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กฤติน พิชญุตม์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
กฤติน สุขศรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤติน สุทธิจิตร์ สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤติพงศ ์เลขะเจริญกุล เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤติพร แสนตะ๊สืบ ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤติมา ตรีกล่ิน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤติยาพร ดิษะยานนท์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤติยาพร เพ็ญสมบูรณ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
กฤษ พรบดีมงคล สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤษกร เบญจศีลรักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กฤษกร วาสุเทพรักษ์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น
กฤษกร วุฒิศิริศาสตร์ อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
กฤษโชติ กมลนนัทิน ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤษญาภรณ์ ธญัญาหาร มธัยมวดันายโรง นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤษฎา กุณฑลนพรัตน์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤษฎา เทอดศรีศิลป์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
กฤษฎา นลินรัตน์พิพฒัน์ อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กฤษฎา นาคสวสัด์ิ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤษฎา พรหมแทนสุด พทัลุง นครปฐม วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
กฤษฎา รวยดี อสัสมัชญัธนบุรี นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กฤษฎา อมรสิริพาณิชย์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
กฤษฎ์ิ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กฤษณ์ กุมพล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤษณ์ ดิษฐกญัจน์ พทัลุง นครปฐม วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กฤษณ ทิมรักษา เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤษณชยั ช่างสากล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กฤษณ์ณฎัฐนนท ์สุพรรณนพ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (ม.6)WTวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยสุีรนารี
กฤษณพงศ ์จนัทร์แดง สวีวิทยา ชุมพร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
กฤษณภทัร ชาติวฒันา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤษณะ พฤกษย์ ัง่ยนื วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
กฤษณะ เวียรชยั วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤษณะ สุขใส คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูงวิศวกรรมระบบการผลิต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กฤษดา เจ้ิง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤษดา พุทธา แสงทองวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
กฤษดา รักสกุล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอตัโนมติั-วิศวกรรมการวดัคุมและอตัโนมติัพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กวิตา แสนใจบาล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กวิน อุ่นอิน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
กวินณา สาระยงิ ปากเกร็ด นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
กวินท ์แกว้ศรี เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามคัคี) สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กวินทิพย ์พูลคลา้ย พิจิตรพิทยาคม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
กวินธิดา อ่อนมี อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยจุ์ฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กวินภพ จุฑามนตรี ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
กวินภพ นาคนิมิตร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
กวิสรา ศิริกรโสภณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กวิสรา ศิริกรโสภณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
กวีภรณ์ จูมทอง พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กวีวฒัน์ รอดทรัพย์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์  "Sci Seed สานฝัน คนพนัธ์ิวิทย"์ สงขลานครินทร์
กษิด์ิเดช กนัโอภาส นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
กษิด์ิเดช คุณาทรกุล เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กษิด์ิเดช จนัทรชยั สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
กษิด์ิเดช รสิตานนท์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
กษิด์ิเดช ศรีฟ้า ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
กษิด์ิเดช สวสัดิสาร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กษิด์ิยศ หาญไพโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
กษิด์ิยศ หาญไพโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
กษิดิศ ไชยพรรณา ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
กษิดิศ ไพโรจน์บวร มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
กษิดิศ สนธิวรรณ รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
กษิรา สินสืบผล สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กษิรา เหร็มเหมาะ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กสวรรณ วรรณูปถมัภ์ สิรินธร สุรินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กสวรรณ วรรณูปถมัภ์ สิรินธร นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กสิธร เดชะนิรันดร์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
กอ้ง วงษด์ว้ง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กอ้งกาญจน์ อศัวพรเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กอ้งกาญจน์ อศัวพรเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
กอ้งกิดากร ชนะนิธิธรรม ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปีรับนกัเรียน จากมูลนิธิ สอวน. 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กอ้งกิดากร เหมหงษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วท.บ.ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์
กอ้งกิตติ ตนัสกุล นราธิวาส นราธิวาส วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กองทพั มีเสือทอง นครสวรรค์ นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กอ้งนเรนทร์ ค  าทอง ราชด าริ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กอ้งภพ กรโสภา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กอ้งภพ ตรีรัตนวณิช อนุบาลวดัปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (InternationalProgram) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กอ้งภพ ตุแกว้ จบ ม.6 แลว้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
กอ้งภพ พิลา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กอ้งภพ สุฤทธ์ิ ฤทธิยะวรรณาลยั2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กอ้งภพ เสมากูล พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กอ้งภพ อ้ึงทรงพร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
กอนีตะห์ ดอแวปูตะ๊ ดรุณศาสน์วิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
กอบกุล อ้ึง ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
กอบพงษ ์อภิชนชิต ชุมแสงชนูทิศ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีววิทยา)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา มหิดล
กอบศกัด์ิ แสนส าราญ วีรวฒัน์โยธิน สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กญัจณฏัฐ์ นนทแกว้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัชพร แกว้ดวง พิริยาลยั แพร่ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
กญัชพร ปรากฎผล สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร - วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กญัชลิตา ค  าปาน สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
กญัชาดา ลคันาจนัทโชติ ศึกษานารี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กญัญฐ์ญาณ์ วราธนากิตต์ิ ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
กญัญทิ์ชา นาหัวนิล อุดรพฒันาการ อุดรธานี สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กญัญรัตน์ พลเสน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มหิดล
กญัญว์รา ชาตะกาญจน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
กญัญว์รา เซ่งหล่ี บูรณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กญัญว์รา สุดสอน ดรุณาราชบุรี นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
กญัญาณฎัฐ์ วงศป์รีชาโชค นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
กญัญาณฐั กา้นเหลือง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและน าโนเทคโนโลยี ศิลปากร
กญัญาณฐั เกิดสมศรี เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญาณฐั แกว้ตา วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญาณฐั ขะระเข่ือน สตรีศรีน่าน น่าน ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
กญัญาณฐั คูณค ้า เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
กญัญาณฐั ชูจิต เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กญัญาณฐั นวลเกล้ียง พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
กญัญาณฐั บุญถาวร สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคมสงขลานครินทร์
กญัญาณฐั ปัจจกัขะภติั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
กญัญาณฐั ไพรินพาณิช เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญาณฐั ฟองดวง วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
กญัญาณฐั แววสวสัด์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
กญัญาณฐั อิฏฐะวิบูลย์ บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เคมี เกษตรศาสตร์
กญัญาพร เพลงปาน ไม่กรอก - โรงเรียน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
กญัญาพชัร กอ้นนิล ประจวบวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญาพชัร กนัจนัวงษ์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์IPH ส านกัฯสาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
กญัญาพชัร ก่ิงทอง ธญับุรี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กญัญาพชัร จุลเกตุ ชลประทานวิทยา นนทบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
กญัญาพชัร ทองตอ้ย วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กญัญาพชัร บุญขวญั เทศบาล 5 (วดัหัวป้อมนอก) สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
กญัญาพชัร ภกัดี อุปถมัภวิ์ทยาพนม สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
กญัญาพชัร สามี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กญัญาภคั จ  าเรือง นารีวุฒิ ราชบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญาภคั สนัติบวรวงศ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
กญัญาภทัร หอธนสมบติั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญาภสัส์ ทุมทอง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญามาศ ธรรมเพชร อสัสมัชญัสมุทรปราการ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญารัชช ์รัตนพนัธุ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
กญัญารัตณ์ ยงยศ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กญัญารัตน์ ก  ่าบุญ สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
กญัญารัตน์ แกว้กอง สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั, สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
กญัญารัตน์ แกว้ศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ ค  าโสภา บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญารัตน์ จอมค าสิงห์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ ฉิมพาลี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
กญัญารัตน์ บุญคง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญารัตน์ พุกเกษม พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ มุกเทศ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
กญัญารัตน์ สกลรักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
กญัญารัตน์ สิงห์สนธิเดช นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
กญัญารัตน์ หลวงแสน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กญัญาลกัษณ์ เมืองวงค์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาวีร์ กุลกลัยาดี สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
กญัญาวีร์ ตั้งปัญญาวงศ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
กญัญาวีร์ ผดุงรส วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
กญัญาวีร์ พงศพิ์ทกัษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
กญัญาวีร์ ภูมิพนัธ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กญัยากร ป๊อกศรีจนัทร์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กณัฐมณี พรหมมา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
กณัฐมณี พรหมมา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กณัฑคุ์ปส์ ประทีปพลีผล อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
กณัพร เสาจินดารัตน์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
กนัตกมล พลสวสัด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัตก์มล สุริยทนัต์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กนัตก์วินท ์โพธ์ิศรี มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
กนัตชาติ ภู่ขนัเงิน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กนัตธ์ร ตนัพฒัน์อนนัต์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กนัตธ์ร ลิบวาณิชย์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
กนัตพงศ ์ไชยศรีมาลย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กนัตพงศ ์ไชยศรีมาลย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กนัตพงศ ์ตนัจาตุรนต์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กนัตพงศ ์ตนัยชุน วชิราวุธวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารนกักีฬาดีเด่นฯ เกษตรศาสตร์
กนัตพงศ ์นุ่มนวล นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตพล บุญคง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กนัตพฒัน์ สุวรรณหงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนัตภณ ฉออ้ม สามเสนวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตภณ แซ่ล่ิว ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
กนัตภณ ว่องพรรณงาม เทพศิรินทร์นนทบุรี นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กนัตภณ วีระพนัธุ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
กนัตภ์ทัธ์ อคัรเตชาธนนัท์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสตัววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตยา ขงขนัมณีเวช นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
กนัตล์ภสั โตศุภฤกษม์งคล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนัตวฒัน์ แกว้วิเชียร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตวฒัน์ เจนเจริญพนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กนัตห์ทยั เก้ือเหลือ สตรีพทัลุง พทัลุง ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
กนัติชา แกว้ทองประค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัติชา ธรรมฤทธ์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กนัตินนัท ์คุม้รักษ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
กนัตินนัท ์อนุศาสนรักษ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
กนัทรากร สุดกงัวล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กนัยารัตน์ นาคสวาท วิทยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนัษพงศ ์เงินเล่ียม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กมัปนาท เมธา ดรุณศึกษา นครศรีธรรมราช ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วลยัลกัษณ์
กลัป์ชยั เดชะคุณ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กลัยกร กอ้นค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
กลัยกร ชชัวาลาพนัธุ์ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
กลัยกร นาคสงค์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
กลัยกร เล่ือนเก้ือ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)ครูแนะแนว วลยัลกัษณ์
กลัยกร แสงประทีป นครนายกวิทยาคม นครนายก วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กลัยกร อุย้ด า พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กลัยภรณ์ ยอดมานะพงศ์ เมืองพลพิทยาคม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
กลัยภรณ์ รุจิวงศ์ ระยองวิทยาคม ระยอง เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
กลัยรักษ ์โตโสภณ พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กลัยรักษ ์วงษเ์ป่ียม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล
 นวมินทราธิราช
กลัยรัตน์ จนัทร์จวง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยรัตน์ ธรรมโชติ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารบณัฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง สงขลานครินทร์
กลัยรัตน์ ไมแ้กว้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กลัยรัตน์ ยะฟู เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนโลยสีารสนเทศ นเรศวร
กลัยลกัษณ์ ฉิมโฉม ราชินี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กลัยสุ์ดา ชมบุญ เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
กลัยสุ์ดา ยิม้เซ่ง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กลัยา ช านิกุล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
กลัยา มงคลเอ่ียม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
กลัยา สีคลา้ย อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กลัยากร ทองบุญ สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กลัยากาญจน์ ประเสริฐ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
กลัยาณี ทองสะอาด สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กลัยาณี ประเสริฐสงัข์ หอวงั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
กลัยารัตน์ สีนิล หอวงั ปทุมธานี ปทุมธานี สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เวชระเบียน) มหิดล
กลัยารัตน์ สุพร มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กลัยาวดี หิงษสา ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
กาจน์ พงศพิ์ริยะสกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กาจน์ พงศพิ์ริยะสกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
กาญจน์ศดานนัท ์แสนยามาศ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กาญจนา ศรีวิชยัอา้ย อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหิดล
กานดิศ อภิสิทธ์ิวิทยา นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ (หลกัสูตรนานชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กานต ์จ  าเนียรกุล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กานตธิ์ดา ตนันารัตน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา อุบลราชธานี
กานตธิ์ดา ตนันารัตน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ขอนแก่น
กานตธิ์ดา ธานีรัตน์ เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝ่ัง ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
กานตธิ์ดา พิสฐศาสน์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
กานตธิ์ดา ราชโหดี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กานตธี์รา ตรีเหลา สุรนารีวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กานตธี์รา วงศไ์พร ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
กานตนิ์ภทัร โคตรธรรม ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิคจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
กานตพ์นธ์ ทศันะนาคะจิตต์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กานตพิ์ชชา ขนุสนั หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
กานตพิ์ชชา เมืองใจ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
กานตพิ์ชชา ศรีพร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
กานตพิ์ชชา หงส์เอก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
กานตภ์พ พิพฒัน์เบญจพล อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วท.บ.ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์
กานตม์ณี สายสุข สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
กานตม์ณี สายสุข สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
กานตม์ณี เสาะดน้ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กานติมา โปยารถ พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
กานติมา มทักิจ สตรีวิทยา 2 นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
การัณยภาส ฉัตรเฉลิมวุฒิ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
การัณยภาส ฉัตรเฉลิมวุฒิ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์  "Sci Seed สานฝัน คนพนัธ์ิวิทย"์ สงขลานครินทร์
การัณยภาส ณ วาโย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ก าไร มัน่สุข สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ก าไรเงิน สละรักษ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ก าไลทอง เตียยะกุล มวกเหล็กวิทยา สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ก่ิงกมล อยูย่อด เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการนนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กิจกร ตรียะประเสริฐพร ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
กิตติ รวบกระโทก ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กิตติกรณ์ อ าภยัรัตน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กิตติกวิน มีศรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติคุณ บุญหนกั สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
กิตติคุณ เลิศไกร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
กิตต์ิชญาห์ ปาละมุนจิรานนท์ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติชยั บวัแกว้ เลิงนกทา ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กิตติชยั บวัแกว้ เลิงนกทา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กิตติเชษฐ์ สุรารัก สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตติณฎัค ์ลายจุด มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(V-TECH) ธรรมศาสตร์
กิตติณฐั พรหมเทพ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กิตติทศัน์ ส่งศกัด์ิเสรี สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กิตต์ิธเนศ ตั้งบณัฑิตสกุล วดัเขมาภิรตาราม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
กิตติธร จีนเมือง อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
กิตติธชั แซ่ตั้ง มารียวิ์ทยา นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
กิตติธชั ตนัติวิเชียร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กิตติธชั ตนัติศกัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตติธชั ทุมเช้ือ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
กิตติธชั นามเมือง สารวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
กิตติธชั สิมมา สอาดเผดิมวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
กิตติธชั แสงทอง เตรียมทหาร นครนายก วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กิตติธชั ใหม่ชู มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
กิตตินนัท ์แยม้สจัจา เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
กิตตินนัท ์ศศิปริมานนท์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กิตตินนัท ์สายศร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
กิตติพงศ ์กล่ินมณฑา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กิตติพงศ ์เช้ือวูห้ลิม วิสุทธรังษี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)เพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
กิตติพงศ ์ม่วงนอ้ย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กิตติพงศ ์หยาดยศทะ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
กิตติพงษ ์จาดเปรม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
กิตติพงษ ์มลิวลัย์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
กิตติพร เขตตก์รณ์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กิตติพร อ่อนแกว้ สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กิตติพร อ่อนแกว้ สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
กิตติพล ศิริพานิช ระยองวิทยาคม นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติพศ อติเรกวุฒิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติพฒัน์ เขม็ปัญญา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ) (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
กิตติพฒัน์ ศรีทอง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติพฒัน์ เหล่าเลิศวรกุล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กิตติพฒัน์ เหล่าเลิศวรกุล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติพิชญ ์เทพทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
กิตติพิชญ ์ไวทยกุล ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตติภพ คงศรียะพนัธ์ พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กิตติภพ คงศรียะพนัธ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตติภพ รัตนาคม พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ นเรศวร
กิตติภคั ลว้นมณี พิริยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
กิตติภทัร์ ขาวผ่อง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กิตติภูมิ รัตนบุรี อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตติภูมิ หว่อง เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตติมา ตนัจอ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กิตติมา สาระนนัท์ สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กิตติยวดี โสภณสกุลเกียรติ ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กิตติยา โพธ์ิสง่า อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
กิตติยากร นยัวิกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กิตติยากร นยัวิกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตต์ิรวี โชคธนเสฏฐ์กุล เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตติวรรณ ทิ้งไทยสงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
กิตติวฒัน์ จนัทร์เพ็ญ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กิตติวินท ์บูรณะธนงั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
กิตติศกัด์ิ กิจเวช พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
กิตินนัท ์มุลาลินท์ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิติมา กิมเหล็ง มหาวชิราวุธ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กิติมา มัน่ถาวรวงศ์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
กิติยากรณ์ สุขแกว้ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
กิติยาภรณ์ อรรถวิลยั สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
กิรณา ประสานสอน พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิรณา วีนะกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิรดา ด ารงศกัด์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กีรดิต ล้ิมรุ่งเรืองรัตน์ วดัราชบพิธ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กีรติ ซ่ือสตัย์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
กีรติ มูลตรีภกัดี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
กีรติ ศุภนาคมน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กีรติ สุทนุจินดา เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กีรติกร บุญเรืองศกัด์ิ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ กายภาพบ าบดั สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั มหิดล
กีรติกา พูลแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
กุรรอตุลอายนีูย ์การียา อตัตรักียะห์อิสลามียะห์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กุลชญา ธนดลดาศรี สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
กุลชาต ไชยประสิทธ์ิ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสาธารณภยั นวมินทราธิราช
กุลณฐั กุลพนัธ์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
กุลณฐั ธุระชน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กุลเดช ศีรษะภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
กุลธนา เนตรนรา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กุลธิดา โกศลัวิตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กุลธิดา แซะหมูด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
กุลธิดา บนัทดัทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กุลธิดา โลบุญ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กุลธิดา วนัศุกร์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กุลนนัท ์นาคะปักษิณ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
กุลนนัท ์บุญเจริญกุล สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กุลนิตร ถนอมสงัข์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กุลนิษฐ์ จ๊อกถึง อุดมดรุณี สุโขทยั สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยเ์ด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
กุลนิษฐ์ ตั้งวธันวิบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กุลนิษฐ์ เนตรรุ่ง สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
กุลปริยา สาใจ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กุลปริยา อนนัทสุข ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ ธรรมศาสตร์
กุลยา เฮ็งรักษา ธญับุรี นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กุลรดา เทพมณี วรนารีเฉลิม นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
กุลรัศม์ิ พุฒิมณีพงศ์ วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
กุลวดี ทาแกว้ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
กุลวรินทร์ พุ่มศรี สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
กุลวานีย ์มาหามะ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
กุลศน์ณิชา ภู่เพนียด เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กุลสินี ชุมภูศรี สนัป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กุลิสรา คชภกัดี สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
กุลิสรา เวียงอินทร์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กุสุมา ทพัไชย กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
กุสุมาลย ์ศกัด์ิชชัวาล อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เก็จแกว้ แกว้กลม เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
เก็จแกว้ ขนุรักษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
เกณิกา ค  าพุทธ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช กายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
เกณิกา ชูเชิด สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เกดแกว้ หมวกเมือง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกตกนก บุญศรี ควนเนียงวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
เกตน์นิภา เงินเหรียญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
เกตุโพธ์ิ ใจสงฆ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกตุรัฐ ลดัเลีย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแม่พิมพแ์ละเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เกริกชยั ทองแท้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
เกรียงศกัด์ิ แสงสาย บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
เกวลิน สายเมือง สตรียะลา ยะลา วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
เกวลิน แสงสว่าง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
เกวลี ช่ืนเชาวกิ์จ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เกวลี ตรีวิเชียร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมซอตฟ์แวร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกววลี บุญโนนแต้ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
เกศกนก แซ่หลี มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหิดล
เกศกนก ถวาย สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
เกศกนก พงษพิ์ชิต เวียงสระ สุราษฎร์ธานี โครงการจดัตั้งนวตักรรมการเกษตรและประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
เกศกนก รามแป้น ธิดาแม่พระ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
เกศกมล งอกวงศ์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์วิศวกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกศกมล ปวงค า นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
เกศยานนท ์นิลปักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยารับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เกศสุดา เอ่ียมอินทร์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เกศิริณณฐั สุพฒัน์ธนโชติ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
เกษณีย ์ภูนาสี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกษณีย ์ภูนาสี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เกษณีย ์ภูนาสี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เกษมพงษ ์พงษไ์ทย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เกษราภรณ์ ส่งศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เกสรา เง่าวีระกูล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
เกสรา ทองอินลา หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
เกิดเกลา้ ชยัสิทธ์ิ มาเรียลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงการส่ือสารและขอ้มูล (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกิดศิริ สมพงษ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เกียรติภูมิ สุวรรณอาสา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหิดล
เกียรติศกัด์ิ ศรีเมือง ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั-วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เกียรติศกัด์ิ ศรีเมือง ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
เกียวเกด สิงห์ลา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
แกม้ขวญั เจียมจารีกุล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แกว้กนัยา เหล็กสูงเนิน เบญจมราชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
แกว้กลัยา รามอินทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
แกว้กลัยา เรืองวงศโ์รจน์ ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
โกลญัญา วิภวพฤนท์ ลือค าหาญวารินช าราบ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ไกรวิชญ ์วรรณโภชน์ ปทุมวิไล ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ไกรวิชญ ์อภยัโรจน์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(V-TECH) ธรรมศาสตร์
ขนิษฐา ทองอินทร์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป-เคมี เกษตรศาสตร์
ขนิษฐา เรืองฤทธ์ิ ศรียาภยั ชุมพร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
ขนิษฐา วฒันศกัด์ิ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
ขวญัแกว้ น่ิมพฤติ ชลประทานวิทยา นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ขวญัจิรา ลายปาน อรัญประเทศ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ขวญัจิรา อนนัตโท สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ขวญัชนก โอฬารโชคชยั เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ขวญัเนตร พุทธปัญญา ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ขวญัสิริ ขวญัเก้ือ วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ขวญัสิริ นามมนตรี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ขตัติยะ ไกยะราช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ขา้วขวญั คมคาย วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เขตไทย ประเสริฐศรี สระบุรีวิทยาคม นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
เขมพิกา โพธ์ิสูง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เขมสรณ์ จนัทร์ภกัดี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เขมิกา เกษมธนาสนัต์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
เขมิกา มุขประเสริฐ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
เขษมศกัด์ิ ลีละโรจน์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ไข่มุก เกชาคุปต์ โยธินบูรณะ นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
ไข่มุก มุง่หวงักลาง สุรศกัด์ิมนตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คงณฐั ใบบวั โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
คชา สุนทรนนท์ สตรีภูเก็ต นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คฑากริช ไชยสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พฒันาและส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) สงขลานครินทร์
คฑาหัตส์ นาคสิทธ์ิ ปทุมวิไล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
คณพล กิตติสุเมธา กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณพฒัน์ พวัพิพฒัน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
คณสันนัท ์หารธงชยั วดัสุทธิวราราม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
คณาธิป ดอกกุหลาบ วดัป่าประดู่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คณาพร บ ารุง สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
คณาพชั เพชรรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
คณิตพงศ ์วิรัตน์กุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา มหิดล
คณิน ยกเซ็น พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
คณิศร ถามูลเลศ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีรับนกัเรียน  วมว. 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
คณิศร ทรัพยแ์ตง โพธ์ิทองจินดามณี อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
คณิศร มีขนัหมาก สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
คณิศร ลีลาโศภิน ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
คณิศร ศิริสอน ล าปางกลัยาณี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่ 
คณิศร สุคุณา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
คนมัพร จนใจ เทิงวิทยาคม เชียงราย ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ.วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
คมกริช คงอยู่ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ราชภฏัพระนคร
คมกริช ปรสนัติสุข รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คมกฤช บุญรอด ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
คมคป์ภสั วจัน์อุดมสิน เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
คมชาญ ชูแกว้ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
คมน์พิสิฐ ศกัด์ิผดุงกมล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
คมเพชร ค  ามา ศรีอยธุยา นครปฐม วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
ครรชิต ดอนชยั สามคัคีวิทยาคม นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ครรทฤทธ์ิ นิลสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ครองโชค ชยัวุฒิ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โอลิมปิกวิชาการ เกษตรศาสตร์
คริมาภรณ์ มีสมบติั สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
คริษฐา ติณวฒันานนท์ ราชวินิตบางแคปานข า นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คริษฐา พรสิทธ์ิประเสริฐ บางมูลนากภูมิวิทยาคม นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
คริสโตเฟอร์ อูบาน เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ครีมา รักษาพล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
คอยรูลอสัมาน บูละ สายบุรี "แจง้ประชาคาร" ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
คทัลียา ก่อเกียรติพิทกัษ์ อนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
คามิน เดโชปัญญากุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
คีตภทัร ชูรักษ์ เซนตด์อมินิก นครปฐม วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คีตฤทธ์ิ ช่อผูก บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทานเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
คีตะวนั ล่ิมอรุณ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปีรับนกัเรียน  วมว. 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
คีตาญชลี บวัด า พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
คีตาภทัร จุฑาเกตุ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
คีมมิรา เพ็ชรบุรี เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สงขลานครินทร์
คียาธร อ่อนจนัทร์อม สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
คีรเทพ จุลละมณฑล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติวิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
คีรภทัร บุญสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
คีรยา สุทธินุย้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
คุณภทัร บวัประดิษฐ์ วดัทรงธรรม สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
คุณญัญา ธีระภู่สงวน สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
คุณากร พูลสุวรรณ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
คุณากร เฟรดดริค ใจค า บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
คุณากร อยูย่ิง่ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คุณานนต ์ใจขติั รังษีวิทยา เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ( I am Sci) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
คุณานนต ์ธาดาภาคย์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
คุณานนต ์มณีสงค์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
คุณานนท ์เจริญดี สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
คุณานนท ์แปะด า มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
คุณาภรณ์ ศรีสวสัด์ิ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแอนิเมชัน่และดิจิทลัมีเดีย บา้นสมเด็จเจา้พระยา
คูณบุญญาศกัด์ิ วีรวฒัน์ สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เครือทิพย ์เลิศนนัทพร กรรณสูตศึกษาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
ฆราณี จรณวรรณ ฉายากุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฆินน์นาภทัธ์ิ เวียงนาค นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ฆุสกิตต์ิ สิริสิงห อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
โฆษิต วฒันกุลวิวฒัน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จงภคั ทองทศันียพ์ร ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
จณิสตา เครือวลัย์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ ครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทัว่ไป บา้นสมเด็จเจา้พระยา
จณิสตา จินดาช่ืน โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จณิสตา วนัดี ศึกษานารี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
จณิสตา สองดว้ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จณิสตา อินทเกตุ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จตุพงศ ์จินดารัตน์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สงขลานครินทร์ 
จตุภทัร หัตถเลิศ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกก าลงักาย มหิดล
จตุรภทัร เพชรชารี สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาจุลชีววิทยาสตัววิทยา เชียงใหม่
จตุรภทัร เพชรชารี สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาจุลชีววิทยาสตัววิทยา เชียงใหม่
จตุรวิทย ์ปัญจเชษฐกุล นราสิกขาลยั นราธิวาส ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
จตุรวิทย ์ปัญจเชษฐกุล นราสิกขาลยั นราธิวาส ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
จตุรวิทย ์อุปรโคตร บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เชียงใหม่
จรรจิกา เสือกงลาด สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จรรยพร มณีแสง ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
จรรยพร ศิริศกัด์ิวฒันา ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จรรยวรรษ จิรมณีวงศ์ สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
จรรยา แมลงภู่ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จรรยารักษ ์ถดัทะพงษ์ พิจิตรพิทยาคม นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
จรัสพรรณ กิติประกาศนนัต์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
จริญา สมอออน แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
จอมขวญั พรหมเมศร์ สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
จอมพล ฟูวงศสิ์ทธ์ิ แยม้สอาดรังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
จกัรกฤช จอกทอง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
จกัรกฤษ ออ้ลาย เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
จกัรพงศ ์เขียนสนัเทียะ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จกัรพรรดิ จ๊อดดวงจนัทร์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จกัรภทัร ไพจิตร พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จกัรภทัร ฤทธิพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
จกัรัฐ พลอยศรีไพร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จกัราภรณ์ ขยุรอด ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
จกัราวุธ ศรีทนัดร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพพิเศษ ธรรมศาสตร์
จกัริน แดงวิชยั อมาตยกุล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
จกัษณา พิลาสุข สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯีวิศวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จตัตาริณี สมหอม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
จตุัมงคล กุระนาม เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
จนัทกานต ์ขนัถม สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จนัทนี ดาด า นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จนัทร์ตราพร สุขโสม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
จนัทร์เพ็ญ อยูน่าค ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
จนัทรัตน์ จงธรรมจินดา เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จนัทรัสม ์พิริยะพงษพ์นัธ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ เกษตรศาสตร์
จนัทิมา ชาวสมุทร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
จนัทิมา ทองนวลจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
จนัทิมา ทานโสดถี วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จามิกร บรรลุสุข สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว ์2B-KMUTT : Civil Camp) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จามิกร สุนารักษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
จาริญา ไชยเวช ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
จารุกญัญ ์วนัดี นารีวุฒิ ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
จารุเดช สวสัดิกิจ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จารุพงศ ์ปลอดทอง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
จารุพรรธน์ เอ่ียมสอาด เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลงักาย ธรรมศาสตร์
จารุวรรณ จีนนุพงศ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
จารุวฒัน์ ใจตั้ง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แม่โจ้
จารุวฒัน์ ย  ายวน เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
จารุวตัร ปัญญาฟู บางบวัทอง นครปฐม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิณณ์ หวงัภทัรกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิณณพตั สุขศรี เวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
จิณณวตัร กอ้นสนัทดั ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
จิณห์วรา วีระฤทธิพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
จิณฐัตา เสือดี เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิดาภา กล่ินสง่า เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียชีวการแพทย-์ วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จิดาภา กุณา ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
จิดาภา เคลือบทองค า บา้นหม่ีวิทยา ลพบุรี สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
จิดาภา ตรีอินทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
จิดาภา ติณณนนัท์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
จิดาภา ป่าลัน่ทม เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
จิดาภา รัพยรู พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิดาภา หน่องกระโทก กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
จิดาภา อน้อารีย์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จิดาภา อน้อารีย์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
จิดาภา อนนัตศรี ศรียานุสรณ์ นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
จิดาภา อรรคสงัข์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิดาหลา เพชรไข่ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
จิตเจษฎ ์จบัจิตต์ วดัราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.วิทยาศาสตร์การเดินเรือ เกษตรศาสตร์
จิตตบุญ บรรเริงศรี มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครนครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
จิตติญา พุฒพิทกัษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
จิตติเทพ งามระเบียบ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
จิตตินนัท ์แกว้กนั บา้นหม่ีวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิตติพฒัน์ เนียมรุ่งเรือง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
จิตประภสัสร์ เชาวนประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิตรณฏัฐา คงยก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ๓ (บา้นนา) สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
จิตรภณ เมืองกอ้น ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิตรภาณุ ส าลี กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ ศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ อุบลราชธานี
จิตรลดัดา ลายลกัษณ์ ชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
จิตราวดี เบ็ญมูซา เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯีวิศวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิตอนนัท ์ทรงสนัติชยั วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิติมนต ์ทิพนนัท์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จินดาพร แกว้ทอง นาทวีวิทยาคม สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
จินดามณี มณีสุริยงค์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
จินดามณี อ่อนนวล บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จินตจุ์ฑา นาคผุด ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จินตจุ์ฑา วิเศษ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จินตจุ์ฑา สีหากุล ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
จินตจุ์ฑา สีหากุล ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
จินตจุ์ฑา หลา้บา้นโพน แก่นนครวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
จินตนา แกว้สุข สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
จินตนา รูปทอง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จินตศ์ุจี ทองรอด พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิพชัรา วีระสกุลวงศ์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรกฤต โยตะศรี สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรกานต ์แสวงรัมย์ สุรนารีวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรกิตต ์แทนนิมิต เทพศิรินทร์ นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
จิรกิตต์ิ บุญทิพย์ หอวงั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรกิตต์ิ เรืองสนัติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
จิรกิตต์ิ ศรีเพ็ง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปีรับนกัเรียน จากมูลนิธิ สอวน. 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จิรกิตต์ิ สงัขส์ม พระแม่มารีสาทร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิรโชติ ธรรมศิริ ส่วนบุญโญปถมัภล์  าพูน ล าพูน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จิรโชติ ปินะถา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิรโชติ ศรีจิรานนท์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรฎา สาลี ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสาตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
จิรตี ทรงวฒันาสกุล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
จิรนนัท ์แกว้ไสย เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรพงศ ์แซ่หลอ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิรพฒัน์ ธนสุทธิวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรพฒัน์ สงัขศิ์ลป์ไชย พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรพาภรณ์ ถ่ินบวับาน ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รับนกัเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิรภทัร ขนัมณี สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรภทัร คุม้กองสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
จิรภทัร จิระเจริญรัตน์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรภทัร ตอ้งใจ วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
จิรภทัร ทิพยข์นุทด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
จิรภทัร ทิพยข์นุทด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอนแก่น
จิรภทัร เพ่ิมพูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัชลบุรี ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิรภทัร ไพช านาญ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
จิรภทัร มหาวงศ์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จิรภทัร แยม้รักษา สุคนธีรวิทย์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรภทัร เลาห์พงศไ์พศาล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรภทัร วรนิจ สองภาษา ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรภทัร สุทิน กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ )รับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิรภทัร สุทิน กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
จิรภทัร สุรังษี สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรภาค พุฒทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิรเมธ กล่ินเอ่ียม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิรเมธ ภววรพนัธุ์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรยทุธ เอ่ียมเอ้ือยทุธ์ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
จิรวรรณ ประเสริฐพงษ์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
จิรวรรณ สิงค  ามุง ขนุตาลวิทยาคม เชียงราย สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
จิรวฒัน์ เจริญรัตน์ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยสุีรนารี
จิรวฒัน์ เจริญรัตน์ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยสุีรนารี
จิรวฒัน์ ชนะวฒัน์ปัญญา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
จิรวฒัน์ ตราชู หอวงั นครปฐม วิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
จิรวฒัน์ ตราชู หอวงั นครปฐม วิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
จิรวฒัน์ พวงระยา้ ธญับุรี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จิรเวช กาญจนกงกุล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิรศกัด์ิ เจริญศรี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
จิรศกัด์ิ ภูดรโพธ์ิ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั(สหกิจศึกษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จิรสิน สุนทรนนท์ บูรณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
จิรสุตา พิทยานนท์ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิระพร จิระอรุณ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรัชญา กมลปิตุพงศ์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ (เคมี) พะเยา
จิรัชญา กมลปิตุพงศ์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
จิรัชญา ชมพฒันา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญา ดวงสถาพร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
จิรัชญา ตั้งใจ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิรัชญา นิติรัตน์ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญา พลหาญ หนองสูงสามคัคีวิทยา มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
จิรัชญา พนัธุน์อ้ย วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
จิรัชญา เพ็งธรรม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
จิรัชญา วงทิมเสน ตะพานหิน พิจิตร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
จิรัชยา คงสุด พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (InternationalProgram) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิรัชยา บวัทอง เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จิรัชยา ภิญโญดม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมซอฟตร์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
จิรัฏฐ์ กงัวานกิจยนืยง เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
จิรัฏฐ์ เจริญแกว้ สุราษฎร์ธานี นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิรัฏฐ์ พลงัสุริยะ สาธิตสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
จิรัฐติกาล มงคลเฉิดฉาย มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรัสย ์ประสงคดี์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จิรัสย ์ประสงคดี์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิรัสยา กัก๊สูงเนิน บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิราธิป แซ่ตนั รักษวิ์ทยา ประจวบคีรีขนัธ์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ ธรรมศาสตร์
จิราพร ศกัด์ิรัตน์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิราพชัร โคมสุวรรณ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
จิราภรณ์ ชุมร า พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
จิราภรณ์ ตนันารัตน์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
จิราภรณ์ สวสัดี โคกส าโรงวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
จิราภา เจ้ียงเตม็ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิราภา บวัแยม้ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิราภา พรมมา อมัพรไพศาล นนทบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
จิราย ุคุณากรสิริ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิราย ุสุชาติสุนทร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิราย ุเสกสรรสุคติกุล วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
จิราย ุหนูกิจ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
จิราย ุเอ่ียมส าอางค์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
จิราย ุเอ่ียมส าอางค์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จิรารัตน์ แสงจนัทร์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากาลงัและระบบควบคุม (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จิราวรรณ รักตน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จีรกิตต์ิ คงสตรี มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรรมโยธา เชียงใหม่
จีรกิตต์ิ คงสตรี มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรรมโยธา เชียงใหม่
จีรทีปต ์ขจรศกัด์ิว่องไว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จีรนนัท ์ฉัตรเรืองเลิศ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
จีรนนัท ์ไชยเสริฐ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จีรศกัด์ิ บุญยอ่ หอวงัปทุมธานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จีระชยั ศิริจีระชยั มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จีรารัชน์ อามาตยม์นตรี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จีราวรรณ มะจินะ ปัว นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จีราวลัย ์ประโพธิง สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
จุฑากานต ์เมฆกกตาลพีระ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จุฑาทิพย ์แกว้นิล ศึกษานารี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฑาทิพย ์จนัทิชยั ปทุมรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
จุฑาทิพย ์เทพรักษ์ ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จุฑาทิพย ์นาคสุข เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
จุฑาทิพย ์อาจหาญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา วท.บ. จุลชีววิทยา ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
จุฑาธิป คูทอง อนุบาลวชิร พิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
จุฑานนัท ์ศรีเก้ือ วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฑามณี เช่ียวชาญศิลป์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยพีอลิเมอร์(นานาชาติ)ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
จุฑามณี อินทร์สุวรรณโณ แม่สะเรียง "บริพตัรศึกษา" นครปฐม วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จุฑามาศ จนัทิมา อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
จุฑามาศ เจริญสุข สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามาศ ทองจนัทร์ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามาศ ทายดิา สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
จุฑามาศ ทิมทอง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
จุฑามาศ บรรดาศกัด์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
จุฑามาศ เป็งน า ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฑามาศ พุ่มพฤกษ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จุฑามาศ รังษา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฑามาศ เวชสิทธ์ิ ระยองวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฑามาศ สุวรรณขจร อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามาศ เหมวรรณานุกูล สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
จุฑารัตน์ จุลพงษ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
จุฑารัตน์ ธนมาศนิธินนัท์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
จุฑารัตน์ นิมิตร กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จุฑารัตน์ สุขทวีเลิศพงศ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
จุฑารัตน์ หลอมทอง นครนายกวิทยาคม นครนายก  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
จุฑารัตน์ อ่อนกล่ิน หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
จุฑารัตน์ อินทกาญจน์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
จุฑาลกัษณ์ อรัณยภูติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
จุฑาศิณี บุญตา เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
จุนพฒัน์ ขวนขวาย วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
จุมพลภทัร์ ชยัมงคลโรจน์ อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จุรีมาศ บุญเชิญ กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จุไรภร กาวารีย์ ส่วนบุญโญปถมัภล์  าพูน ล าพูน วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีศาสตร์) มหิดล
จุลจิตต ์เปล่ียนศิริ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จุฬามาศ เพ็งประไพ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รับนกัเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
จุฬารัตน์ กลีบรัง บวัขาว นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฬารัตน์ สุวรรณเวก สงวนหญิง นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
จุฬาลกัษณ์ ทศันะ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
จุฬาลกัษณ์ นามมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
จุฬาลกัษณ์ นามมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฬาลกัษณ์ ภูมิเมือง วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เจณิสตา รัตนศรีสมภพ กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์บณัฑิตIS ส านกัฯวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
เจณิสตา หวงัเกียรติขจร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เจตนิพทัธ์ เขมะวฒัน์ อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เจตนิพทัธ์ ไชยประดิษฐกุล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
เจตนิพทัธ์ ลาภสุวรรณวงศ์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เจตนิพิฐ วงศพ์ุทธา เซกา บึงกาฬ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เจตริน พุ่มทบัทิม อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เจนจิรา เคหะฐาน ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
เจนจิรา จนัทสิทธ์ิ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา อุบลราชธานี
เจนจิรา บุญธรรม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เจนณรงค ์พรหมทอง เบญจมราชานุสรณ์ นครปฐม พาณิชยนาวีนานาชาติ วศ.บ.วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ เกษตรศาสตร์
เจนพิพทัธ์ สิงหรัฐนนทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เจนวิทย ์แถลงนิตย์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
เจนวิทย ์รักดี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เจนสุรางค ์สีละพนัธ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
เจปรีญา ศรีประเสริฐ พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เจษฎา ถาวร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการขอ้มูลและนวตักรรมซอฟตแ์วร์ อุบลราชธานี
เจษฎา บุตรดามา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เจษฎา ลลิตาพร มธัยมวดัดุสิตาราม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เจษฎา วีระกุล ชลประทานวิทยา นนทบุรี วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตทุน พสวท. รร.สามเสนวิทยาลยั มหิดล
เจษฎา ศกัด์ิศรี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
เจษฎากร ทิพยว์ารีเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
เจษฎากร บุญเลิศ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เจษฎากร วรธรรมมาภรณ์ สตรีภูเก็ต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เจษฎาพงษ ์ศรีสวสัด์ิ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(V-TECH) ธรรมศาสตร์
เจษฎาพร ศรีปองพนัธ์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
เจษฎาภรณ์ ค  าภิเนตร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
เจษฎาภรณ์ บุญสุภา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา อุบลราชธานี
เจษรินทร์ เกณฑข์นุทด ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เจียระไน รักแต่งาน ธิดานุเคราะห์ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ฉมชบา ชนะเกียรติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉมชบา ชนะเกียรติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัฐชนก เดชรักษา สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
ฉัฐตะวนั สาคร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ฉัตร สินธุเชาวน์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัตรชนก อยูเ่ยน็ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฉัตรชนะ วุฒิเกษตรกิจ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัตรชนินทร์ จุย้ป้ัน บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฉัตรชยั ไชยโต ชลประทานวิทยา นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
ฉัตรชยั วุฒิเกษตรกิจ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัตรฑริกา ค  าใส อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ฉัตรฑริกา ค  าใส อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ฉัตรดนยั ปานอ่อน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฉัตรดนยั ปานอ่อน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหิดล
ฉัตรติยาภรณ์ สุริวฒัน์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั(สหกิจศึกษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฉัตรทริกา โนจนัทึก สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
ฉัตรพร หินโน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัตรเมือง พุทธานุ มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
ฉัตราวุฒิ บวัหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฉัตรี เมือบสี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ฉันทพิชญา แผว้สว่าง บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ฉันทิชยั บุญเรืองรอด วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เฉลิมชยั อุ่นแกว้ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
เฉลิมศกัด์ิ มาลีหอม ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ชญากาญจน์ พนิชการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ชญากาณฑ ์เฮงสุวรรณ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีสาขาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ เชียงใหม่
ชญากาณฑ ์เฮงสุวรรณ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีสาขาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ เชียงใหม่
ชญาณ์พฐัณีภา ศิริโวหาร หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (InternationalProgram) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญาณิศ สนใจ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ชญาดา กาดีวงค์ เชียงกลาง"ประชาพฒันา" น่าน วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ชญาดา กาวิไล บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ชญาดา ไชยศรีสุข ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ชญาดา ณ วิจิตร โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชญาดา นวลแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ชญาดา บุญสะอาด อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญาดา ปรีชานฤตย์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
ชญาดา มะณีแสง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ชญาดา เมฆสุวรรณ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญาดา สอนตะวงศ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหิดล
ชญาดา สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชญาดา หวานระร่ืน ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชญาน์ทิพย ์จนัทนวารี สายปัญญา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ชญานนท ์เปรมปรีดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญานนท ์พิษณุวฒันศกัด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชญานนท ์มะธิตา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ชญานน์วุฒิ กิตติวุฒิไกร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชญาน์นนัท ์จรเทศ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรีสาขาวดัพระพุทธบาท สระบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ชญาน์นนัท ์พูนจนัทึก แสงอรุณ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ชญานนัท ์บวัแกว้ พิมายวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ชญานนัท ์พิทกัษ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชญานนัท ์สาระวิถี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชญานิน ทวีสอน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชญานิน บุณยพิพฒัน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ชญานิน อนนัตสุ์ขสวสัด์ิ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชญานิน โอสถาพงษก์าญจน์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญานิศ กล ่าสนอง นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญานิศ ชนะการ ภูเก็ตไทยหัว อาเซียนวิทยา ภูเก็ต ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
ชญานิศ ช่างยอ้ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ชญานิศ ทองแกมแกว้ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ชญานิศ สิทธิพนัธ์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญานิศ สิทธิพนัธ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชญานิษฐ์ ค  าใจวุฒิ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชญานิษฐ์ เช่ียวชาญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชญานิษฐ์ ตั้งพรโชติช่วง วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญานิษฐ์ พิพฒัน์ผล ชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี วิศวกรรมศาสตบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติัวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
ชญานิษฐ์ รัตนาวากุล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ชญานิษฐ์ สงวนปรางค์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ชญานิษฐ์ สุวรรณรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญานิษฐ์ อินทุดม พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชญานี เพียรไลย์ สารคามพิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ชญานี รัตนสุวรรณ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ชญานี สุวิมล เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชญาภชั สมาภาคย์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ชญาภา กุลลีลาชยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ชญาภา โพธิสุวรรณ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ชญุตพล ปุณยรัตน์ยนืยง อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชฎาพฒัน์ มีแกว้ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชณิกานต ์ตน้งาม อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชณิดาภรณ์ หนูรักษ์ ควนขนุน พทัลุง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนกชนม ์ใจจิต บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนกณภทัร โตะ๊หมาด พทัลุง นครปฐม ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ชนกธมน จินชยั พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ชนกนนท ์คุม้กองทรัพย์ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนกนนัท ์รัตนคช ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แม่โจ้
ชนกนนัท ์สร้างการนอก มธัยมวดัมกุฏกษตัริย์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ชนกนนัท ์สิริชูทรัพย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนกพร นิธิจาตุรนต์ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ชนกนัต ์ปุรัตถิภาค สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนกนัต ์มากศิริ เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี จนัทบุรี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนกนัต ์มาลาม พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ชนกนัต ์สืบสิมมา กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
ชนกานต ์ลการโอฬาร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ชนกานต ์ศรีกาญจน์ บางกะปิ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนธิกานต ์ตนัซ่ือ กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ชนนชั บุญประสงค์ มารียวิ์ทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนนิกานต ์นาคอนนัตกุล วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ชนนิกานต ์สุขแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศึกษาศาสตร์ / เคมี สงขลานครินทร์ 
ชนพฒัน์ ศรีเจริญกุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนภทัร จนัทร์ธีระกุล อุดมดรุณี สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
ชนมช์นิกา แกว้ขอนแก่น ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ชนมนิ์ภา เทพกลาง สาธิตม.ราชภฎัเทพสตรี สาขาวดัพระพุทธบาท สระบุรี อุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจดัการพ้ืนท่ี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนมนิ์ภา บวัลิ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนมนิ์ภา บวัลิ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ชนมนิ์ภา สารัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ชนมนิ์ภา สุทธิแสน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ชนมพ์ฤทธ์ิ กล่ินบุปผา พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ชนมพ์สัตร์ มณเฑียร ปากเกร็ด นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ชนวรา รุจิหิรัญวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนสรณ์ อารมณ์รัตน์ หอวงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนสิษฎ ์วุฒิรักษช์ยันนัท์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลงักาย) มหิดล
ชนะชน พานทอง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนะชล เดชะสา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนญัชิดา กรรณณรงค์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบุรี เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ชนญัชิดา กระวานธง สีชมพูศึกษา ขอนแก่น วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นศิลปวฒันธรรม(ลูกพระฆเนศ) นเรศวร
ชนญัชิดา คงมี สตรีพทัลุง พทัลุง ค.บ.วิทยาศาสตร์ทัว่ไปประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
ชนญัชิดา จนัทร์ผ่อง สภาราชินี ตรัง โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง (นานาชาติ)ช่อศรีตรังอินเตอร์ สงขลานครินทร์
ชนญัชิดา นุชยงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ชนญัชิดา พรมชยั สรรพวิทยาคม ตาก สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชนญัชิดา สุขส าราญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ชนญัชิดา อภิรักษาวงศสุ์ข นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ชนญัญา ไชยเมือง พิจิตรพิทยาคม นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชนญัญา มีมูซอ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ชนญัธิดา อุดมด ารงกุล สตรีนนทบุรี นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชนดัดา แกว้วงัปา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ชนนัทร รักเกิด หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
ชนากานณ์ ศรีบุรี นครสวรรค์ นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ชนากานต ์ขนุทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์ชมภู พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นเรศวร
ชนากานต ์โชคณติั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ชนากานต ์โชติกาญจนวงศ์ สตรีสมุทรปราการ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ชนากานต ์ถาวรวงษ์ มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนากานต ์ทองสุพรรณ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ชนากานต ์บุญสร้าง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์ภู่ทอง ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนโลยสีารสนเทศ นเรศวร
ชนากานต ์ภู่นภสักร ป่าพะยอมพิทยาคม พทัลุง วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสอวน./วมว มหิดล
ชนากานต ์วิเชียรรัตน์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ชนากานต ์สงอาจินต์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์เสือส่าน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนากานต ์อุ่นใจ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชนาณุวฒัน์ ศรีทอง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ชนาทิต พืชนะ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง นเรศวร
ชนาทิตย ์แซ่ฟ่าน เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนาธร สูงประสิทธ์ิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนาธินาถ สมบติั อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปีรับนกัศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนาธิป แกว้กล่ิน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ชนาธิป โชคเจริญ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนาธิป พิลาคง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั Active Recruitment ปีการศึกษา 2579 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนาธิป แสงจนัทร์ ราชด าริ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนาพร แกว้ฉาย นราธิวาส นราธิวาส วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนาพร ถึกไทย สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชนาพร เบา้ทอง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ชนาพร อ่อนนอ้มดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกส่ือสาร (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ชนาภทัร จนัทรสมบติั สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ชนาภา หนูเขม็ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและเคมี ราชภฏัอุดรธานี
ชนายติุ พฤกษรั์ตนกุล สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนิกานต ์กลา้หาญ วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
ชนิกานต ์ชูแกว้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์ทองแดง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนิกานต ์ธชีพนัธ์ สิรินธร สุรินทร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ชนิกานต ์บุญสุภา เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
ชนิกานต ์ประทุมเทศ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนิกานต ์วงษก์วน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนิกานต ์วิริยชยัฤกษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์ส่ือเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนิกานต ์หอมช่ืน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนิดาภา ฉลองนนัทชยั ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ชนิดาภา ฉายวิเศษ สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (InternationalProgram) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนิดาภา ท าค  าภา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ชนิดาภา วงศเ์ทพ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนิดาภา วงศเ์ทพ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนิดาภา สุรินทร์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ชนิตรา อดัโดดดร อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ชนิตา ซุยถงั เเกง้คร้อวิทบา นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นครพนม
ชนิตา เป็นธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนินาถ เกรียงเกตุ อมัพรไพศาล นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ชนิภรณ์ พาลี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วท.บ.ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์
ชนิภา กล่ินสุข ศึกษานารี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิภา พรหมกล ่า ศรีวิชยัวิทยา นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.นวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ชนิภา เพชรใจศกัด์ิ ศรีราชา ชลบุรี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ชนิศา นกรู้รัก สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ชนิศา นกรู้รัก สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชนิษฎา กอ้นเพชร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ชนิษฐ์กาญจน์ อ่ิมสมยั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ชนิษฐา ลีวงศเ์จริญ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ชนิสรา อกัษรชู พทัลุง พทัลุง ค.บ.วิทยาศาสตร์ทัว่ไปประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
ชนุตม ์ใจสุดา พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชเนตตี เรืองอฐัวิบูลย์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ชมชนก ณ ระนอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชมพูนุช อารีย์ เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ชมพูนุท นากลาง วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ชมพูนุท นิยมสูต ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ชมพูนุท พึงประสพ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชมพูนุท วงษจ์นัทร์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชไมพร เจือกโวน้ วิเชียรมาตุ ตรัง เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ชยกร ดวงดูสนั ปิยะมหาราชาลยั นครพนม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยกร เลิศเชวงกุล บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยณฐั เกรียงธนบดี มธัยมวดัใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมขนสงทางราง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยณฐั คงอ้ิว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชยธร ทศันียะเวช กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชยธร ทศันียะเวช กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมขนสงทางราง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยนนัท ์ภาคยศ์ุภกร เซนตโ์ยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยพล มหัทธนชยั ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยพล เลาห์ทวีรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยพล สุวรรณหงษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชยพฒัน์ ชุณหเรืองเดช สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยภูม สวสัดิรักษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ชยงักูร สกักามาตย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชยากร จนัทร์เรือง ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยากร ฮวดกระโทก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
ชยากุล ธรรมสวาสด์ิ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชยางกูร บาลทิพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ชยางกูร สมพร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยาทิต ศรนรายณ์ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังษี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยานนัต ์พิมพเคณา ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชยานนัท ์พูลลาภ มธัยมวดัหนองจอก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมขนสงทางราง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยานนัท ์วงศษ์า ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ พิเศษ ศิลปากร
ชยาพร ทองวิเศษ สุราษฎร์พิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ชยาภรณ์ เกิดเหมาะ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ชยาวุธ สุขส าราญ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ชยสิรา ช่ืนประไพ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชยตุ แกว้แสงธรรม พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยตุ รัศมี อสัสมัชญัศรีราชา ชลบุรี วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยตุ สิริกุลธนทรัพย์ แสงทองวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยตุพงศ ์พงษเ์พชร พทัลุง นครปฐม สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชยตุม ์ตั้งใจ มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ชรัณ หลิมเจริญ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ เชียงใหม่
ชรัณ หลิมเจริญ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ เชียงใหม่
ชริตา เพ็ชรประสมกูล หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ชรินรัตน์ ป้ันคุม้ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ชลกร ต่อชีวนั เบญจมราชานุสรณ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ชลกาณต ์พานุรักษ์ ท่าบ่อ หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ชลชาติ รัตนพนัธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ชลดา เจนจบ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ชลดา ฐิตะสาร วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วท.บ.ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์
ชลธร นอ้ยญาโน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์IPH ส านกัฯสาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชลธวชั สติภา ศรีอยธุยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ชลธิชา ณ น่าน สตรีศรีน่าน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชลธิชา มงคลสกุลชยั สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ชลธิชา สวสัดิชยั ตราษตระการคุณ ตราด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชลธิชา เหงา้พนัธ์ หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ชลธิชา เหล่ียมพิมาย บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชลธิชา อมแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชลธิชา อุปครุฑ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
ชลธิณี กระตุดเงิน อสัสมัชญัคอนแวนต์ ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ชลธิรศน์ แก่นกระโทก ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลธิรา อุ่นเมือง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ชลภทัร สารดี พิริยาลยั แพร่ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ชลฤทยั วิเศษสิงห์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ชลลดา ช่ืนใจ สามคัคีวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (พฤกษศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล
ชลลดา มุง่สุข ธญับุรี ปทุมธานี  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ชลลดา วิมล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชลนัดา สาลีผล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ชลนัธร ทรงหอม กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชลากร แตงโสภา เลยพิทยาคม เลย ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์(รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชลิกา อิทธิด ารง วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ชลิดา กองเขียว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชลิดา ปรีชาญานพานิช เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชลิต เปียขนุนาง พระมารดานิจจานุเคราะห์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชลิตตา สายทอง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชลิตวรรณ บรรเลงส่ง บวัขาว กาฬสินธุ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์วิศวกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชวกร สุรขะวณิชชากร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชวลัญา โชคเฉลิมวงศ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ชวลันุช รัตนกระทุ่ม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ชวลัรัตน์ แกว้ม่วง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชวลัรัตน์ ภทัรพงศไ์พศาล ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชวลัลกัษณ์ โสภณสฤษฎสุ์ข ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชวิกา นิมิตรมงคล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชวิน ดีมารยาตร์ วดัเขมาภิรตาราม นครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ชวินธร พิพฒันรังคะ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชวิศ ชิดชมศรีจนัทรา ประภามนตรี บางนา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชวิศ ดวงวนัทอง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น
ชชักานต ์โสมาพิมพ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ชชัชญา มิยาโมโต้ ราชินี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชชัชญา สุขรมย์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ชชัชญานีย ์ศรีงาม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชชัชญาภคัวลญัด ์ดิษฐราชา ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชชัชน เปล่ียวดี อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ชชัชนก เช้ือทอง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชชันนัท ์มานะวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
ชชัพล ยวุชิต ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชชัวาล มะลิวลัย์ ทีปังกรวิทยาพฒัน(์วดันอ้ยใน)ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ชญัชกร ยาเภา เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชญัญา เชิญศรีกุล อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชญัญา โพธ์ิไพฑูรย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญัญา หาลาภ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ชญัญา เอกคุณานนท์ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญัญานุช ตรีวยั หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ชญัญานุช นวมะชิติ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชญัญานุช บุญครอง นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญัญานุช อ่อนเป็ง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
ชญัญาภทัร เสนีย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก นครปฐม วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
ชญัญารัตน์ เพ็ชรรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชพัวิชญ ์เดชญาณกร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ชยัชนะ ทวีสุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ชยันนัท ์ค  าพา กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ชยันนัท ์พนัโนฤทธ์ิ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชยัพจน์ กอ้งจนัทร์สว่าง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ชยัพร เทียนปลัง่ พนสัพิทยาคาร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชยัพร เทียนปลัง่ พนสัพิทยาคาร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยัพฒัน์ อมรนารา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ชยัพิพฒัน์ พงษป์ระภาช่ืน เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชยัวฒัน์ แกว้อาษา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ ราชภฏันครราชสีมา
ชยัวฒัน์ แกว้อาษา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างกิจกรรม (บ าเพ็ญประโยชน)์ ราชภฏันครราชสีมา
ชยัวฒัน์ ค  ามา ปรางคก์ู่ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยัวฒัน์ ผาดกลาง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์การกีฬาIS ส านกัฯวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ชยัวฒัน์ สิริประภาพรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชยัวฒัน์ สิริประภาพรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ชยัวฒัน์ สิริประภาพรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชยัวุฒ ศรีคดัเคา้ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ชยัสิทธ์ิ ศุภเสถียร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชาคร สงประสพ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ - วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชาคร อ่อนเมือง อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชาคริต กฤติยรังสรรค์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชาคริต คลงัตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ชาญพฒัน์ โชติบุตร ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ชาญฤทธ์ิ พิศิษฐ์จริง อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ชาญวิทย ์ทรัพยม์ณี เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมระบบการผลิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชาญวิทย ์วรวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.วิทยาศาสตร์การเดินเรือ เกษตรศาสตร์
ชาติรัตน์ ม่วงไหมทอง พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
ชานน เจิดดีสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชานน ชวนเจริญ วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชานนท ์คาดการณ์ไกล เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชานนท ์พรหมจนัทร์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ชานนวิทย ์คามิค สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชาริณี จนัทะโสม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
ชาลินี เช้ือชม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ชาลินี แสงชาติ โพธิสารพิทยากร นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ชาลิสา เจริญสวสัด์ิ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชาลิสา ชยัวิรัตน์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ชาลิสา ผิวพรรณ์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ชาลิสา รุจิระกรกุล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ชาลิสา ลทัธิประสาธน์ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาลิสา วรรณอ าไพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาลิสา สกุลวิจิตร์สินธุ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ชาลิสา เสมอพิทกัษ์ เซนตย์อแซฟสกลนคร สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชิณวฒัน์ ถาวรกุล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ชิดกมล เทพทอง ตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ชิดชนก ปัญญาโรจน์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา พะเยา
ชิดชนก ปัญญาโรจน์ ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ชิดชนก สุวรรณโน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ชิตพล เกตุมี วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วท.บ.ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์
ชิตพล ปานมี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)รับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชิตพล ปานมี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชิตยาภรณ์ ยาสมุทร เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ชิตวนั ผกากรอง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
ชิติพทัธ์ ตนัติเมธ สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชินกฤต ขนุจร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชินกฤต นฤทุกข์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ชินกฤต สนัหรีม สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์และการออกก าลงักาย(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสนเกษตรศาสตร์
ชินดนยั สุวาท อนุบาลวดัหนองขนุชาติ อุทยัธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ชินดนยั เอ่ียมยิง่พานิช เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชินธนัย ์บุญฤทธ์ิชยานนัต์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ชินบญัชร ยนืมัน่ พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ชินพฒัน์ สมบูรณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ชินภทัร ศรประสิทธ์ิ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ชินรัตน์ บาทชารี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชินวตัร ศรีแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชินวธั หงีใจงาม นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชิยาอร กฤษณภกัด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
ชิษณุพงศ ์ณ นคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ชิษณุพงศ ์ดิษเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ชิษณุพงศ ์พุ่มจนัทร์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ชิษณุพงศ ์สมบุญ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาเคมีพิเศษ ศิลปากร
ชิษณุพงศ ์อ่อนศรีทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
ชิษณุพงษ ์ตั้งทิวาพร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชุณหกาญจน์ คงเดช บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ชุณหกาญจน์ คงเดช บางกะปิ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ ค  าเสม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชุติกาญจน์ จุลพูล พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ชุติกาญจน์ ช่ืนบุญอาภรณ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ ดองโพธ์ิ ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ สาขาวิชา เคมี ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ชุติกาญจน์ ดาดี วดัทรงธรรม สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชุติกาญจน์ ธรรมรักษา สุรวิทยาคาร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ นวลศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชุติกาญจน์ นนัทะชมภู มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ชุติกาญจน์ ประชาพรพิสนัต์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ชุติกาญจน์ ประชาพรพิสนัต์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี กายภาพบ าบดั หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชุติกาญจน์ อุตตะมะ วดัราชโอรส นครปฐม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชุติกาญจน์ อุ่นวิจิต มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ ธรรมศาสตร์
ชุติเดช ข่าขนัมะลี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ชุตินนัท ์กิจกรรณิการ์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
ชุตินนัท ์กิจกรรณิการ์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ชุตินนัท ์ไตรยะสิทธ์ิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ชุติพนัธุ ์สุทธิปัญโญ พนสัพิทยาคาร นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชุติมน จิรพรหมเจริญ พนสัพิทยาคาร นครปฐม เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ชุติมน เตียสกุล บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชุติวฒัน์ จนัเคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชูศกัด์ิ เจริญฤทธ์ิ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เชษฐ์ธิดาภรณ์ มหบุญพาชยั ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โชคกนัตวิชญ ์เภรี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
โชคชยั ก่ิงรุ้งเพชร์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
โชคมงคล บุญสูง ราชนนัทาจารยส์ามเสนวิทยาลยั2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โชติกา ภูนฤมิต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพพิเศษ ธรรมศาสตร์
โชติกา วฒันพงศศิ์ริ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
โชติชยตุม ์สุรบดี บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
โชติชยตุม ์สุรบดี บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
โชติธวชั ชชัพงศ์ อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
โชติพฒัน์ พรมเสน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
โชติรัตน์ จนัทภาโส หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
โชติวฒัน์ ฟองฤทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
โชษิตา สหนนทรัตน์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ไชยคพฐั อารักษสิ์ริสุข วดัสุทธิวราราม นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ไชยวิวฒัน์ ศรีโยหะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ซอทิพย ์พรหมศร สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ซะห์มูน วาจิ อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ซลัมา หมนัเพ็ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ซาฟิรีน โตะกานี สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ซารีหนา หลงกอหราบ ก าแพง สตูล วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
ซูลฟา อาด า อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ฌชัฌา วฒันคง สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ฌาน สาณเสน อนุราชประสิทธ์ิ นนทบุรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ฌานปกรณ์ ชมโฉม สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญญิตา พิชญกุลมงคล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ญดาวรรณ ดอกไมค้ล่ี พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ญาณธิชา จิตตสุ์วรรณ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ญาณธิชา แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เวชระเบียน) มหิดล
ญาณพงศ ์เพ็งแกว้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณพฒัน์ เพ็งหนู เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณพฒัน์ สิงห์สุวรรณ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
ญาณภทัร ลอ้มงคลกิจ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
ญาณวดี คลงัขอ้ง ละงูพิทยา สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ญาณวรุตม ์มะโนโปธาร์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาลยันานาชาติวิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษ เพ่ือเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
ญาณศรณ์ ปิติวิทูรวรรัตน์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ญาณศรณ์ ปิติวิทูรวรรัตน์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ญาณจัฉรา สุภาทิพย์ มารีวิทยา ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ญาณากร ปานรอด ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณิณ ตระการฐานณรงค์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณิน นามอุตวงษ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ญาณิศา จงเจริญพรสุข สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา เจือจินดา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ญาณิศา เจือจินดา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม,อาชีวอนามยัและความปลอดภยั, สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ญาณิศา ณ กลองดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ญาณิศา เทพี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณิศา บุญประภาศรี สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โอลิมปิกวิชาการ เกษตรศาสตร์
ญาณิศา พุทธเสม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
ญาณิศา รุ่งเรือง สุรวิทยาคาร นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ญาณิศา เรืองประดิษฐ์ ระยองวิทยาคม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ญาณิศา ลอยสกุล เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ญาณิศา สงัขนุ่์ม เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ญาณิศา สืบพงศเ์อ้ือ แม่สะเรียง "บริพตัรศึกษา" แม่ฮ่องสอน วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ญาณิศา อาฒยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ญาณี ผุดสุวรรณ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
ญาดา ทศพร มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ญาดา พุ่มจนัทร์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ญาดา สุวรรณโชติ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สงขลานครินทร์
ญาดาวดี นางาม เบญจธญัพิทยา อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอากาศยานสมยัใหม่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ญาตาวี บุญเพ็ง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ญาตาวี บุญเพ็ง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญานิกา จนัย ัง่ยนื ราชินี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ญานิกา อยัรา เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ญาริญดา รูปอัน๋ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ญาลินดา เนียมตะเคียน สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ฎรินรัตน์ ทองต าลึง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์  "Sci Seed สานฝัน คนพนัธ์ิวิทย"์ สงขลานครินทร์
ฎียาอุลฮกัก ์ยโุสะเหม สอนศาสนาศาสนูปถมัภ ์คลองเคล็ด นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐณพฒัน์ มัน่ปาน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ฐนพงษกช กิจเจริญคา้ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐนพร หาญมนตรี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐนิชา พิทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ฐปกร อ่ิมอกัษร สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ฐปนนท ์หนูจนัทร์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูงวิศวกรรมระบบการผลิต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ฐปนศมน ธาราดล ทวีธาภิเศก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอตัโนมติั(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐปวรรฒ หม่ืนสุวรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตพสวท. ป.ตรี-โท-เอก มหิดล
ฐานทพั ศรีอรุณ ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เกษตรศาสตร์
ฐานิกา โสดก เลิงนกทา ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ฐานิดา เกลาเกล้ียง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เคมี เกษตรศาสตร์
ฐานิดา ไกรชู สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์
ฐานิดา เสมอภาค ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ฐานิต ขนุนทอง ครบุรี นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
ฐานิตา จูเจริญ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ฐานิตา บุญลบั วดัป่าประดู่ นครปฐม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐานิตา ฟักหอม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐาปกรณ์ คงทน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ฐาปนี โฉมงาม มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ฐาปนี ไชยยนต์ พนาศึกษา อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ฐาปนี โรจน์วงศส์วสัด์ิ สารสาสน์วิเทศ ชลบุรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิดาภรณ์ กองกะมุด ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีวนวตักรรม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ฐิตวนัต ์คงสมาน มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิตา สายน ้าทิพย์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ฐิตาพร มิชสินธ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ฐิตาภรณ์ พานทอง อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิตาภา วิศิษฏ์วุฒิกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ฐิตารีย ์จรัสใส สุรวิทยาคาร นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ฐิตารีย ์จรัสใส สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ฐิตารีย ์จรัสใส สุรวิทยาคาร นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ฐิตารีย ์ดวงจรัส ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิตารีย ์บุณยษัเฐียร ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
ฐิตารีย ์ลอยพร้ิง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ฐิตารีย ์วิริยาลยั นารีวุฒิ ราชบุรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
ฐิตารีย ์สุทธิโกเศศ ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติกลัยา นาหม่ืน ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐิติกานต ์ซู สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติชญา ช่วยแกว้ สตรีพทัลุง พทัลุง เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิคจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ฐิติชญา ดอกจนัทร์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ฐิติชญา ศรีวิลยันุรักษ์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติชญา เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา พระนารายณ์ ลพบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ฐิตินนัท ์โชติพรม ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ฐิตินนัท ์สิริจรรยาพงศ์ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ฐิติพงษ ์จนัทรอาภา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ฐิติพร ส าราญกิจ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (InternationalProgram) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ฐิติพร สุวรรณวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐิติพรรณ พรหมสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติพล โอริส อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐิติภทัร ดอนชยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ฐิติภา ปัทมานนท์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติมา มาก าเนิด เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ฐิติมา เมาเสม พนสัพิทยาคาร ชลบุรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ฐิติมา สุวรรณวงศ์ ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ฐิติยา สุกระ สุราษฎร์ธานี นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
ฐิติรัตน์ กิจเตง็ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติรัตน์ กิจเตง็ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความย ัง่ยนืตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
ฐิติรัตน์ เนียมเนตร เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ฐิติรัตน์ บวัหอม สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิติรัตน์ ปาค า พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี แม่โจ้
ฐิติรัตน์ วงศรั์ตนโรจน์ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ฐิติสุดา ศรีบูรณะธรรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิรกานภาดา ศรีสมบติั ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ฐิรราช แน่นอุดร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ฑิฆมัพร ปริยเมธาวี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ฑิตฐิตา ศุกลรัตน์มณีกร มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ฑิตยา เจียระไนสุขสกุล หอวงั กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ฑิตยา สุทธกูล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีวนวตักรรม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ฑีฆายสุ วรรณโร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ณ ภทัร บุญทองช่วย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณกมล แกว้หอม อมัพรไพศาล นนทบุรี วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต/วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณกรณ์ ใจอยู่ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ณจนัทร์ ธรรมค าภีร์ บา้นสวนจัน่อนุสรณ์ ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณชกร ชูพนัธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ณญาดา จูวฒันส าราญ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณญาดา พนัธ์กวา้ง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฎาภรณ์ บุญหยาด เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ณฐกมล ส าราญสุข ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ มหิดล
ณฐกร ดีโลนงาม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ณฐกร นาคเป้า เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐธรงชนน บุษยะบุตร นครสวรรค์ นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ณฐนนท ์เบ้ืองบน เรวดีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐนนท แสงพนสัธาดา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ณฐพร ปัญญาสิริกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐพล จุย้เส่ย ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
ณฐพล ชุนเชย วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐพล พลนาการ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกวิชาการ เกษตรศาสตร์
ณฐภทัร มัง่ฟัก ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐมน เพชรแอ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมขนส่งทางราง 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐยา เอกพิชิตมาร วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐวรรธ พฒัชนะ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐวีร์ ชยัสมิต วดัเขมาภิรตาราม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ณธิพร จนัทร์เพ็ชร ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
ณนนท ์เจริญชยันนท์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณปภชั นภสันนัท์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นครปฐม วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณปภชั ประเสริฐชิต กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณปภชั เสนามาตย์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ธรรมศาสตร์
ณพงศธ์ชัญ ์ล่ิมกาญจนโชติ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณพณภทัร นรศรี มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณพล ยมกกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณพวฒัน์ ปิยพชัร์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาเคมี มหิดล
ณพชัสินี พวงบุบผา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ณพฐัธิกา ใจบุญ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
ณพฒัน์ ถาวรสุขาวดี สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่
ณพฒัน์ ถาวรสุขาวดี สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่
ณพฒัน์ ถาวรสุขาวดี สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณพีพฒัน์ เดือนดาว นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณพีร์ทยั สิทธิวรชยั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณภคัทิศกัด์ิ พงษพื์ชน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ณภทัร กนธวงศ์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร ก่ิงแกว้กลาง สายปัญญารังสิต นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร แกว้ชู สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณภทัร จกัรวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร จนัทร์ฟ้าเล่ือม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร ชลธาร ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี กายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ณภทัร ด าเนินยทุธ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ณภทัร ติกะมาศ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณภทัร เทพจร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณภทัร นาคแยม้ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ณภทัร บุญศิริ ชลประทานวิทยา นนทบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ณภทัร บูรณะเศรณี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร ป้อมสินทรัพย์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณภทัร ผิวคราม ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณภทัร พลทะรักษา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ณภทัร พชัรชวลิต มธัยมวดัดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกลา้ 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณภทัร์ มงคลสุข เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร มนตรีรักษ์ ไม่ระบุ เลย วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณภทัร มนตรีเศวตกุล สตรีศรีสุริโยทยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณภทัร ยอดสวสัด์ิ ศรีสว่างวงศ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณภทัร รัตนะ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ณภทัร วุฒิวิทยาพล นางรอง บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น
ณภทัร วุฒิวิทยาพล นางรอง บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณภทัร ศุภลกัษณ์เลิศกุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ณภทัร สวามิภกัด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทลัและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
ณภทัร สอนจิตร เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร สอาดจิตต์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณภทัร สงัขห์นู อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ณภทัร สิริโสภณวรกุล พทัลุง นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ณภทัร สุทธิจารีย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
ณภทัร อนนัตก์า้นตง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณภทัร อินอุเทน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณภทัร อุดมเสรีเลิศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัรชญา อ่ิมกระจ่าง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยพิ์เศษส าหรับนกัเรียนโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นเรศวร
ณภทัรชยานนัต ์สนัธิ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัรชล เอ่ียมสมยั ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณภทัรศรณ์ ปัญญาแกว้ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ณรงคพ์ล ครุธชาติ เซนตห์ลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณรงคฤ์ทธ์ิ กิจพฤกษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
ณรงคฤ์ทธ์ิ กิจพฤกษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ณรงคฤ์ทธ์ิ คุณสมบติัเจริญ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณรงคฤ์ทธ์ิ ปุนมาลา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณรงคฤ์ทธ์ิ รุ่งเรืองชยับูรณ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณรรชนนช ์เชิดฉาย ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณรรฐณิชา ทะลิ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ณรัญชา สุวรรณภกัดี พทัลุง นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ-การจดัการกระบวนการผลิตรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดีเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณรัตน์ โนรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ณรันณ์ธร คุณากรภคั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณรีกานต ์สิงขรรัตน์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษวิ์ทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
ณฤชล แช่มชอ้ย อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณฤทธ์ิ ชนะคา้ มารียวิ์ทยา นคราชสีมา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ณฤพล ด าสี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฤวรรณ ลิมพะสูตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ณลิศรา เช้ือหาญ สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบุรี สระบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณวรีย ์แซ่เฮ่า สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณวรีย ์แซ่เฮ่า สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณวิชญ ์โอชิตพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณหทยั คุณภาที ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ณจัฉรียา ตุ่นจิต สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ณจัฉรียา แมน้พงศอ์มร หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณจัมีย ์ทุ่งหวา้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ณชัชา กกกลาง เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ณชัชา คลา้ยรักษ์ ชยับาดาลวิทยา ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณชัชา เงินเรืองโรจน์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครองรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณชัชา จอระ รักษวิ์ทยา ประจวบคีรีขนัธ์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ ธรรมศาสตร์
ณชัชา ชอ้ยเช้ือดี อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา สาขา ศิลปศาสตรบณัฑิต (การออกกาลงักายและการกีฬา) มหิดล
ณชัชา เณรานนท์ พทัลุง นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ณชัชา บุญอยู่ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ ครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทัว่ไป บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ณชัชา พรมพลเมือง อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ณชัชา พนัธุบ์ุญมี สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ณชัชา พนัธุบ์ุญมี สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ณชัชา ภิรมย์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ณชัชา มณีรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณชัชา มาลินนัท์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ณชัชา ศรีลาชยั เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณชัชา สวยสะอาด ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณชัชา สินธ ารงรักษ์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ณชัชา อตัถากร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ณชัชา อตัถากร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
ณชัชานน เตชะสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณชัชาวดี เอกวิกานนท์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ณชันนัต ์เอ้ือไพโรจน์กิจ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณชันนัท ์ศรีจนัทร์ สรรพวิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ณชันิช สีสงัข์ ศรียาภยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ณชันิชาร์ โยธาศรี ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณชัพล กิริวรรณา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกลา้ 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณชัพล ภิรมยฤ์ทธ์ิ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ณชัพล มานะชยัประเสริฐ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ Software Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณชัพล อินพล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณชัพฒัน์ นามวงศ์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ เชียงใหม่
ณชัพฒัน์ นามวงศ์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงใหม่
ณชัภทัรค ์อิทธิสมุทรเจริญ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณชัวิภา จนัทนะ บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณญัยาวี สีกาแกว้ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฎัฐณิชา จนัทร์เสละ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฎัฐณิชา มีมาก ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฎัฐา มวลทอง สิรินธร สุรินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฏัฐ์ แจง้จิตร วดัราชบพิธ นครปฐม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฏัฐ์ ผดุงพฒัโนดม สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ณฏัฐ์ ไพศาลพฒันพาณิชย์ เตรียมวิศวะไทย-เยอรมนั (พระจอมเกลา้พระนครเหนือ) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฏัฐกานต ์แสงโสด สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
ณฏัฐกานต ์ห้านิรัติศยั แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฏัฐชยั มาผิว สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯีวิศวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฏัฐ์ชยั ศิรินาวี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฏัฐ์ชยั ศิรินาวี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฏัฐ์ชุดา นิธิพฒัน์ดิษกุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฏัฐ์ญาญ ์แหลมเจริญพงษ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ เกษตรศาสตร์
ณฏัฐณิชา แก่นทา้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ณฏัฐณิชา ไกรสร เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ณฏัฐณิชา ขติัยะ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฏัฐณิชา อินละปะ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ณฏัฐณิชา อินสวสัด์ิ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
ณฏัฐณิชา เอมโอษฐ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ณฏัฐธิดา แซ่ชี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์ 
ณฏัฐธิดา ณ ตะกัว่ทุ่ง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณฏัฐ์นรี วรรอารี เอนทรานซ์ใหม่ นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ณฏัฐ์นารี จริตงาม มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฏัฐพงษ ์ลีลาพงศธร สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฏัฐ์พชัร์ ศรีเครือแกว้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นครปฐม วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
ณฏัฐ์ภคั เปรมปราโมทย์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฏัฐภูมิ ธาดาลิมะวฒัน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฏัฐมน ยายนื เลยพิทยาคม นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
ณฏัฐริกา ภาคยโ์ภคิน เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฏัฐวรรณ บุญมาก ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นครปฐม เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ณฏัฐา แก่นของ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฏัฐาภรณ์ ชนะโชติ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ณฏัฑธิดา บุญญาธิการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ศิลปากร
ณฐักมล ไชยมัน่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ณฐักมล พิกุลศรี มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ณฐักมล ศรัทธา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐักมล อินทร์นอ้ย พิบูลวิทยาลยั นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ณฐักร สิงหนนท์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณฐักรณ์ หมัน่กิจ จ่านกร้อง พิษณุโลก วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
ณฐักฤต หล าค  า สมุทรปราการ นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ณฐักฤตา ชา้งลอย เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณฐักฤตา พณะชยั วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นครพนม
ณฐักฤตา พณะชยั วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา วท.บ. จุลชีววิทยา ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ณฐักฤตา พณะชยั วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา วท.บ. จุลชีววิทยา ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ณฐักฤตา อุ่นจิตร บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม หลกัสูตร5ปี เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
ณฐักาญ ศรีหมูด ท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ สตูล วิทยาศาสตร์  "Sci Seed สานฝัน คนพนัธ์ิวิทย"์ สงขลานครินทร์
ณฐักาญจน์ พนัธุเ์ฉย นารีนุกูล อุบลราชธานี วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ณฐักานต ์แกว้ป้องปก เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์(รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐักานต ์คงสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
ณฐักานต ์วีระคุณาพร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอากาศยานสมยัใหม่ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัการย ์ค  าตา ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ณฐักิตต์ิ ดีมอญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐักุล สุทธิ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ณฐัจิรา อุดสุข บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการขอ้มูล เชียงใหม่
ณฐัจิรา อุดสุข บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการขอ้มูล เชียงใหม่
ณฐัจีรา วณิชปรีชาพงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ณฐัชฎา ปัญสะอาด วดัไร่ขิงวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัชนน คงแกว้ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชนน ค าสามปอนด์ บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณฐัชนน ชยัศิริวิลกัษณ์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ณฐัชนน พ่ึงศกัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ณฐัชนน เรืองวิชา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณฐัชนน ลูกอินทร์ กรรณสูตศึกษาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัชนน ศรีฟ้า ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ณฐัชนน สอนลิลา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ณฐัชนน สารเศวต ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ณฐัชนนท ์เครือตา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชนนท ์บุญช่วย มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สงขลานครินทร์ 
ณฐัชนนท ์วงศพิ์ศาล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศนกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
ณฐัชนิกานต ์โชติพิศาล นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ณฐัชนิดา จนัทรา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
ณฐัชประภา จินดารัตน์ ระยองวิทยาคม ระยอง สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ณฐัชมน ศรีฟ้า อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
ณฐัชยา กิจธารา สหศึกษา ชุมพร วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ณฐัชยา ฉัตรแสงศุภวงศ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ณฐัชยา หลิน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ณฐัชยา อาจวิชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ณฐัชยากร สีตะ๊สาร สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัชา จนัทร์มาก วงัไกลกงัวล ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐัชา จนัทร์สง่า อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชา ตระกูลก าจาย สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
ณฐัชา โพธ์ิทอง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชา โรจนวิจิตร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัชา สายเทพ ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐัชา สูหา สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปีรับนกัเรียน จากมูลนิธิ สอวน. 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัชา อ่ิมอ่อง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณฐัชา อุตรินทร์ ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชานนท ์แจง้อ่ิม วชิราวุธวิทยาลยั นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัชานนัท ์ทะอินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาเขตอ านาจเจริญ สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐัชุดา อินทร์สร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
ณฐัฐา รุ่งเรือง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วท.บ.การจดัการวิศวกรรมและเทคโนโลยกีารจดัการ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
ณฐัฐาพร ภูคบทอง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัฐินนัท ์บุญโชติ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัฑิตา สุวิทยส์กุลวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัณภทัร เช้ืออินทร์ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ณฐัณภทัร เช้ืออินทร์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา กระต่ายจนัทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัณิชา แกว้ทองประค า พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย มหิดล
ณฐัณิชา แกว้รัศมี พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัณิชา ขนัทะ ลูกรักเชียงของ เชียงราย วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหิดล
ณฐัณิชา ชมบุญตา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา เชิดโฉม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา ทองสุข มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฐัณิชา นามสิงห์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัณิชา ปะติเก ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ณฐัณิชา พชสิทธ์ิ เทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) บุรีรัมย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณฐัณิชา ภูไกรลาศ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา มณีพรหม เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ณฐัณิชา มะดารักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา มีแสง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
ณฐัณิชา เล็กแสดง พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ณฐัณิชา ศรีป่าน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ณฐัณิชา ศรีรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา ศรีสุข สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ณฐัณิชา สารอต สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาลยัสหวิทยาการ สาขาวิชาการออกแบบดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาการออกแบบดิจิทลั และ สาขาวิชาดิจิทลัเทคโนโลย)ี คร้ังท่ี 1 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัณิชา สิงห์งาม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทล.บ. (เทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ณฐัณิชา สิลาเวียง มหาวชิราวุธ นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
ณฐัณิชา สุขเกษม พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering – Electrical Power major (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัณิชา สุพฒันาพงศ์ สตรีวิทยา2 นครปฐม นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัณิชา เสมือนพนัธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ณฐัณิชาช ์ธรรมวงษ์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เกษตรศาสตร์
ณฐัดนยั เขียนสา สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัดนยั ใจแกว้ ป่าแดดวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัดนยั ศรีสุข สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัดนยั ศรีสุข สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัดนยั สมนาม ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ณฐัดนยั สมภกัดี ศรีอยธุยา นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.นวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ณฐัดนยั สร้อยค า พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ณฐัดนยั เอมอ่อน วดัห้วยจรเขวิ้ทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัตฤณา ราชโสม บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ณฐัทตักานต ์ขนัถม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ณฐัธพรรษ เมืองไพศาล สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัธยาน์ อุตมท์อง อสัสมัชญัระยอง ระยอง สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ณฐัธรณ์ ผาโคตร สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ณฐัธรณ์ ผาโคตร สุรวิทยาคาร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ณฐัธารักษ ์ฉัตร์จนัทร์ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
ณฐัธิชา นุย้ไฉน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัธิชา มหาทอง เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัธิญาภรณ์ ชูลา วฒันาวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ณฐัธิดา ถาวร ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ณฐัธิดา ทุ่งวชิรกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ณฐัธิดา นวลแกว้ บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัธิดา บารมี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัธิดา บุญเกีย สวนศรีวิทยา ชุมพร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ณฐัธิดา บุญนาท ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ณฐัธิดา รสจนัทร์ นารีนุกูล อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณฐัธิดา รอดพน้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ณฐัธิดา สอนเมือง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ณฐัธิดา หุตะจูฑะ ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหิดล
ณฐัธิดา อศัวกาญจน์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัธิดาวลั นินทะกุลวฒัน์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณฐัธีร์ พรหมยก ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทยรั์บตรงใชค้ะแนนO-NETเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดีเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐันนท ์ข  าพงศ์ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ณฐันนท ์ทองเจริญ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐันนท ์สุกใส พิบูลวิทยาลยั นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐันพิน สุนทรจิรกาล ตราษตระการคุณ ตราด วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
ณฐันภา อคัรกุศลพงศ์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
ณฐันรี จุลจนัทร์ สาธิตม.ราชภฎัเทพสตรี สาขาวดัพระพุทธบาท สระบุรี วิทยาเขตอ านาจเจริญ สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐันรี ชูเยาว์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ณฐันรี ทบัทอง สุรนารีวิทยา นครปฐม เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐันรี ทบัทอง สุรนารีวิทยา นครปฐม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐันรี สิริบุญญารักษ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐันรี สุวรรณจนัทร์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐันนัท ์เกรงพา ก าแพงดินพิทยาคม พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ณฐันนัท ์เขม็มาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ณฐันนัท ์ช่วยบุญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐันนัท ์ตรียทุธ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง (นานาชาติ) สงขลานครินทร์
ณฐันนัท ์มากสมัพนัธ์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาเคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐันนัท ์ศึกษากิจ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐันนัท ์ศุภกิจจานุสรณ์ ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั-วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐันนัท ์สุทธการ สตรีศรีน่าน น่าน สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ณฐันนัท ์อุ่นแจ่ม มธัยมวดัดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐันา นิโรทร เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ณฐันิช ฐานะรุ่งโรจน์ สุรนารีวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ณฐันิช ฤทธิวงศ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐันิช เหลืองรัชพนัธุ์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.การโรงแรมและภตัตาคาร เกษตรศาสตร์
ณฐันิชา บวัเขียว ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ณฐันิชา วิริยะกิจสุนทร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
ณฐันิชา สรรศรี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัปคลัภ ์ห้องโสภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ณฐัปภสัร์ เตชะรัตนาบูรณ์ สตรีศรีน่าน นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัพงศ ์จารุสิริรังษี มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
ณฐัพงศ ์พวงจนัทร์ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัพงศ ์มงคล สตรีศรีน่าน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ณฐัพงศ ์ยาตรา มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐัพงศ ์วฒันสิทธ์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัพงศ ์วิระพรสวรรค์ นครนายกวิทยาคม นครนายก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัพงศ ์สืบศรี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ณฐัพงษ ์กลา้หาญ สรรพวิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ณฐัพงษ ์เขม็ทิศ หนองแขม กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฐัพงษ ์แยม้สี สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัพนธ์ ประสม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา-ชลประทานรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐัพนธ์ อรัญดร มธัยมจิตจณั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
ณฐัพร แกว้มณี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัพร ทองลอย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ณฐัพร ปาลกะวงศ์ มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ณฐัพร โป๊เล็ก หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
ณฐัพร พิกุลทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัพร พิศาลวาปี นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ณฐัพร วงคห์นองแลง้ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา อุบลราชธานี
ณฐัพร ศิริปุญญาพฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฐัพร อ่ิมใจ สตรีวดัมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัพล จุลอมร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัพล ไชยชาญ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
ณฐัพล โตต้อบ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ณฐัพล ธรณนิธิกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัพล ปิยะพงศ์ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ณฐัพล มัน่ธรรมมงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯีวิศวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัพล มัน่ธรรมมงคล บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณฐัพล วฒันเดช เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับตรงใชค้ะแนน O-NET เพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัพล สิงห์เสนา ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยัรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัพล หลวงโย สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น
ณฐัพล หลวงโย สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร ขอนแก่น
ณฐัพชัญ ์ศรีบวรเธียร สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัพชัร์ ศิริจารุวงศ์ ตะพานหิน พิจิตร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ณฐัพฒัน์ พรรณไผ่ นารีนุกูล อุบลราชธานี วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ณฐัพีร์ ป่ินทอง พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
ณฐัพีระ พงษใ์หม่ จกัราชวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีวนวตักรรม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ณฐัภรณ์ ภูมิเขต สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐัภทัร กระแสรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัภทัร กระแสรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัภทัร จูดว้ง เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัภทัร ชูผอม พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัภทัร โชติเสน หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัภทัร ประดิษฐ์แท่น สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัภทัร พ่ึงเงิน สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ณฐัภทัร เพ็งศรี มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัภทัร เมืองพูล มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัภทัร เลียบทอง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต นวตักรรมสารสนเทศทางการแพทย์ วลยัลกัษณ์
ณฐัภทัร ศรพรหม เลยพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณฐัภทัร สุจิณณานนท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาการจดัการสุขภาพทอ้งถ่ินและชุมชน กาฬสินธุ์
ณฐัภทัร สุนทรโฆษิต ศรียาภยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ณฐัภทัร หวงัทอนกลาง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ณฐัภทัร เอ่ียมส าอางค์ พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัภสัสรา ถาวรจกัร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ณฐัภาคย ์สุริยกมลวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์วิศวกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัภูมิ คนัทรง สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัภูมิ จนัทะยางค์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ณฐัมน แทนสุโพธ์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ชยัภูมิ ชยัภูมิ วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐัมน นามสง่า พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
ณฐัมา ศรีดามา เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัเมธ จ าปา บูรณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ณฐัรดา ศรีวฒันะ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ณฐัรดา หนองหวา้ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ณฐัรดา หนองหวา้ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอนแก่น
ณฐัริกา กมัพลานุวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ณฐัริกา ชาวยศ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาเคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐัริกาญจน์ วิชาวุฒิพงษ์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ณฐัริณีย ์แกว้ผลึก วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัรุจา ปานจนัทร์ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัวดี คุณากรเรืองกิจ ราชวินิตบางแคปานข า กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ณฐัวดี ช านะหาญ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ณฐัวดี วรรณสวสัด์ิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ณฐัวร จนัทร์เพ็ญ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาการวิเคราะห์และจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐัวรรณ แสงพราว บางปลามา้ "สูงสุมารผดุงวิทย"์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณฐัวรรธน์ ออ้นประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัวรา พิชญาภรณ์ หอวงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัวรา พิณพาทย์ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัวรา พิณพาทย์ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัวลญัช ์ชยัฤทธ์ิ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัวลยั ศฤงคารินทร์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัวฒัน์ กนักา ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐัวฒัน์ บุตรราช ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ณฐัวฒัน์ ศกัรินทรศกัด์ิ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัวตัร ช่ืนจิตร์ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ณฐัวตัร ตรีเสถียรไพศาล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
ณฐัวตัร โภชนพนัธ์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัวิชช ์ชูพงษ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวิชญา ชอบงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ณฐัวิตา โคตะมี เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นเรศวร
ณฐัวิทย ์แพรวพรายสุขกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวิภา สรเพชญพิ์สยั บุญวฒันา นครราชสีมา วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ณฐัวิโรจน์ โชติพะนสั สามคัคีวิทยาคม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ณฐัวุฒิ จนัทร์สุมา ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ณฐัวุฒิ จนัโทวาท อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากาลงัและระบบควบคุม (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัวุฒิ เจริญจงสุข เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวุฒิ เจียมจนัทร์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฐัวุฒิ เจียมจนัทร์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐัวุฒิ ทรัพยบ์ุญ สาธิตมธัยม มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัวุฒิ นาคปนค า สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณฐัวุฒิ เบ็ญขนุทศ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัวุฒิ สายยาว วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
ณฐัวุฒิ สุขไสย์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัวุฒิ สุจริต นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณฐัวุฒิ เหล็กกลา้ หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณฐัศกัด์ิ วงัแสน สตรีศรีน่าน นครปฐม สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐัศิวชั บุญมา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัศิษฏ์ รัตนวิบูลย์ พรตพิทยพยตั นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัเศรษฐ์ สิงหสถิตย์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัสิณี เหล่าสมบูรณ์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยารับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐัสิทธ์ิ กองจ าปา สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัสิทธ์ิ สนธิพนัธ์ศกัด์ิ พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัสิริน เกตแกว้ สงวนหญิง สุพรรณบุรี ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ณฐัสุดา ชุบไธสง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ณฐัสุดา นวลโกฎ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ณฐัสุดา บุรีวงษ์ ปราจีนกลัยาณี ปราจีนบุรี วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐัหทยั อรรจนสุพพติั นาคประสิทธ์ิ นครปฐม พจ.บ. (การแพทยแ์ผนจีน) (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
ณฐิัฌา อ่ิมแจง้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
ณฐิัญา ชูคง พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ณฐิันี วงษง์าม มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รับนกัเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฑัชา แกว้พรรณราย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรมวิทยอ์าหาร วลยัลกัษณ์
ณทัธญัพงษ ์วรากุลปกรณ์ศิริ วดัสุทธิวราราม นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ณารา คลา้ยเปรม เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(V-TECH) ธรรมศาสตร์
ณิชกมล บณัฑุวนิช ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์/เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชกมล วงศโ์สภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ณิชกานต ์แกลว้ทนงค์ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณิชกานต ์เคนออง อ านาจเจริญ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ณิชกานต ์จุฑานฤนาท สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ณิชกานต ์พนัธุประภาส ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ณิชกานต ์ภูมิประพทัธ์ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชกานต ์เหมทานนท์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ณิชกานต ์อรรถวินิจ อนุบาลชุมพร ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหิดล
ณิชกานต ์อุ่นใจทรัพย์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชชารีย ์ธีรนวพฒัน์กุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณิชชารีย ์เรืองชยัอภิรัฐ ลาซาล กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณิชญาน์ ชาวนาใต้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
ณิชนนัท ์กิจบรรณเดช พนสัพิทยาคาร ชลบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชนนัทน์ ปรางปราสาท ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ณิชนนัทน์ ปิยะตระกูลเลิศ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ณิชนนัทน์ มัง่ค ัง่ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ณิชมน เกตุแกว้ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณิชมน ล้ิมวรพิทกัษ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
ณิชมน วิญคาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชมน ศรีธวชัชยั ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ณิชมน สุวชัรชยัติวงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชา ตนัเจริญ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ณิชา รัตนารามิตร์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณิชา รุ่งเรือง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ณิชา วิกรมโรจนานนัท์ ธิดานุเคราะห์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชากร แกว้กอง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชากร ปัญญา อนุราชประสิทธ์ิ นนทบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ณิชากร สุภานุรักษ์ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชาบูล แสนสุข สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ณิชาพร สงัขส์กุล ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณิชาพชัร์ คุซิตา นางรอง บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณิชาพชัร พรหมรอด เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ณิชาพฒัน์ เครือวลัย์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ณิชาภทัร ใจเยน็ สาธิตมหาวิทยาลยั พะเยา นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ณิชาภทัร ธรรมปาริชาติ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณิชาภทัร พฤฒิธนากร สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณิชาภทัร ศิริบุตร ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณิชาภทัร ศิริพนัธุ์ ปัว น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสาตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
ณิชาภา คมข าหนกั เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณิชาภา ภรภทัร์ธนะดุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ณิชาภา ภรภทัร์ธนะดุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
ณิชาภา ภูค  าอภิรมย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณิชาภา ศรีกุลบุตร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชาภา สุขปรีดา อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชารีย ์ธีรตระกูล สตรีศรีน่าน นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ณิชารีย ์บุญน ามา บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร/เทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์และวิทยาศาสตร์เน้ือสตัว์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชารีย ์ฟุ้งเฟ่ือง พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชารีย ์มีคุณ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ณิชารีย ์สหายฟ้า ราชินีบูรณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณิชารีย ์สหายฟ้า ราชินีบูรณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชารีย ์สารีค  า วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชาวรรณ ชาติ ห้องสอนศึกษาในพระอุปถมัภ์ แม่ฮ่องสอน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชาวีร์ ขวญัตา ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
ณิชาวีร์ ทิพยว์นั นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ณิรัฐ พงษส์นิท ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณิศรา ค  าครอง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ชีววิทยา อุบลราชธานี
ณิษา แสงบุญเรืองกุล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ณีรชนก ทองจนัทนาม นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี กายภาพบ าบดั สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั มหิดล
ณุตตรา กลา้หาญ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณุวรา คงวฒันาวงศ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เณศรา ศรีใส เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ดนน์ ดิษฐาน มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหิดล
ดนิตา มงคลจิรชยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ดนุนยั มุขแฉลม้ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ดรัณภพ ศรีสมบติั เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ดล ธรามานิตย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ดลชนก สิทธินนทกร ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ดลณภทัรพร ตระกูลฤกษช์ยั มวกเหล็กวิทยา สระบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ดลนภา เรียบสนัเทียะ สุรนารีวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ดลภร จนัทิกาแกว้ ธิดานุเคราะห์ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์ 
ดลฤดี มณีบางกา สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ดลฤทยั ฉิมมณี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ดลลชา แผ่นศิลา สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล นวมินทราธิราช
ดลลภนพงศ ์สตัยส์มนึก สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ดวงพร ทองรอด เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ดวงพร ล้ิมประเสริฐ สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ดวงภทัร เดชกิจสุนทร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ดวงมณี สุริยะยานนท์ บางพลีราษฎร์บ ารุง นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
ดวงฤทยั ขวญัทอง บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ดวงฤทยั ระกิติ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ดวงหทยั วิเศษ สิรินธร นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ดัง่มณีรินทร์ แกว้สมุทร์ ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ดษักร รุ่งร าพรรณ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ดานิช วะจิดี อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ดาเนียล โสรัจจวฒัน์ เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ดาราพรรณ โชติพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
ดาวประกาย สุวโจ อมัพรไพศาล นนทบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ดาวิกา นาคศิริชยักุล ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ดิฐพล โพธิสี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั-วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดิษฐพงษ ์จึงจีระสิทธ์ิ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ดีน า จนัทร์หอม สิงห์บุรี สิงห์บุรี วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ดีนียา สุพนัธ์ชยักุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ดียานะฮ์ ชุมสาแหละ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์ 
ดุลนาท นาทองลาย สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ดุสิตา ศรีประทุม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
เดช นาวิก สตรีภูเก็ต นครปฐม วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต/วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เดชดนยั เขม็วิชยั บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เดชบดินทร์ นฤภยั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เดชฤทธ์ิ อารยะกิตติพงศ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เดชาธร เทวะผลิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เด่นภูมิ ฆอ้งส่งเสียง กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ตน้ตระกูล จนัทร์แดง สุรวิทยาคาร นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ตน้ธาร ยนุุย้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
ตน้รัก เรืองวิทย์ ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ตนุภทัร กลา้ผจญ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ตนุภทัร พนัสวสัด์ิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ตนุสรณ์ รวมเจริญ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ตรัย เหลืองอ่อน ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ตรีกาย สู่พาณิชย์ แสงทองวิทยา สงขลา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดีีจิทลั (ลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงเขา้ศึกษาต่อในระพบัอุดมศึกษา สงขลานครินทร์
ตรีชาวชัร์ บุญศกัด์ิสกุล สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ตรีธารทิพย ์เงินแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ตรีสุคนธ์ แสงศิวะฤทธ์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษารับตรงใชค้ะแนน GAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ตวงขวญั นอ้ยอ่าง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
ตวงพร ชูรัตนศุภนนท์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นครพนม
ตวนั ทองศุภโชค สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลยับูรพา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตวนัรัตน์ วรรณะ เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. เกษตรศาสตร์
ตวิษา พรหมจนัทร์ นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ตวิษา แสนส่ิง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
ตอ้งตา กล่ินจนัทร์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ต่อตระกูล แตชู้ตระกูล บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ตะวนั ชูจะหม่ืน นางแดดวงัชมภูวิทยา รัชมงัคลาภิเษก ชยัภูมิ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
ตะวนั วชิรมน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตะวนัออก ฤกษวี์ระวฒันา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ตั้งจิตการ จิตกูลสมัพนัธ์ เซนตป์อลหนองคาย หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตถัยณฐั พุ่มแจ่ม มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ตสันีม หมานมานะ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ติณณภพ ช่างเกวียน ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
ติณณา ช่วยกอบลาภ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ตุลธร เดชสุภา สระแกว้ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เตชน์ คุณวฒัน์ จิตรลดา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เตชภณ กลีบบวั วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เตชิต วฒันพฤกษชาติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เตชิตา กฤตบุณยพตั ธิดานุเคราะห์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม(หลกัสูตรนานาชาติ)คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
เตชินท ์แกว้ชู แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
เตชินท ์มงคลศรีสวสัด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เตชินท ์เมฆโหรา จิตรลดา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
เตวิช พิมเสน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
ไตรวิชชา บึกขนุทด กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ถิติมา ชาติไทย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ถิติมา ชาติไทย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ถิรนนัท ์บ ารุงราษฎร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ถิรวฒัน์ ฐิติวฒันาสกุล เมืองถลาง ภูเก็ต สาขาวิชา ฟิสิกส์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ถิรวุฒิ จนัหอม นครนายกวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ถิราย ุแซ่โคว้ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สงขลานครินทร์
ถุงเงิน นพไพบูลยรั์ตน์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทนงคเ์ดช พน้ภยั เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ทนาวุธ ภู่ทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ทยาภา เอ้ืออรุณ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ทรงกลด ชูจ  า เทศบาล ๒ (วดักะพงัสุรินทร์) สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทรงกลด ชูจ  า เทศบาล ๒ (วดักะพงัสุรินทร์) สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
ทรงโปรด ครรธิตะวงศ์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทรงรัฐ ดีเทศน์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยกุต์ สงขลานครินทร์
ทรงอปัสร เอ่ียมส าอางค์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ทรรศนีย ์สุขเกิดกิจพิบูลย์ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหารวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
ทวตั สุริโย ตราษตระการคุณ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทวิชชา วงษาเทียม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ ขอนแก่น
ทวีชยั มะพลบั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธารับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ทวีวฒัน์ หาญชนะ หัวหิน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/Chemical Engineering (International Program) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทศเทพ ศรีคชา วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ทศเทพ ศรีคชา วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอากาศยานสมยัใหม่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทศพล เลิศธญัญธาดา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ทอฝัน ปิมปา เซนตโ์ยเซฟ บางนา นครปฐม เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ทอฝัน ปิมปา เซนตโ์ยเซฟ บางนา นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ทอฝัน ปิมปา เซนตโ์ยเซฟ บางนา นครปฐม เคมีส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ทอฝัน วโรรส สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ทกัษณ์ภทัร อินมูล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ทกัษด์นยั แกว้ศิริพนัธ์ พิริยาลยั แพร่ สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ทกัษด์นยั โพธ์ิศรีขาม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
ทกัษพร คีบฟัก อุดมดรุณี นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ทกัษพร จนัทร์ปัน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ทกัษพร จนัทะโร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
ทกัษพร ทวีผล มธัยมตระการพืชผล อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ทกัษพร เทือกชยัค  า สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทกัษพร พรหมนุชานนท์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ทกัษพร รัตทะทาดา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ทกัษพร วงศอ่์อนตา เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ทกัษพร สิงห์วี กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทกัษพร สิงห์วี กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ทกัษพร สิริรัตน์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ทกัษิณ สิงห์รอ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ทชัชกร ป้อมประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ทณัธิกา กลีบโกมุท จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ-การจดัการกระบวนการผลิตรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดีเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทตัเทพ เขม็อุทา แก่งคอย สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทตัเทพ วิเศษน ้า ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภ าวะผูน้ าและก ารส่ือสารทางการเกษตร ศิลปากร
ทตัเทพ สุขลอ้ม วดัพุทธบูชา นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทตัพงศ ์เจริญยศ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทตัพล ชุมศรี วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทพัฟ้า วริศนนท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทศัชวาล จนัทรจนา สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทศัน์ไท ทองเยาว์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทานเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ทศัน์นุ สงคห์ลง อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ทศัน์พล ทรัพยห์รรษา เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ทศัน์พล โล่สุวรรณรักษ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ทศัน์พล โล่สุวรรณรักษ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
ทศัน์ภูมิ บุญเรือง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
ทศันีย ์แกว้งาม สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เทคโนโลยสุีรนารี
ทศันีย ์แกว้งาม สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เทคโนโลยสุีรนารี
ทศันียพ์ร ไทยพิทกัษพ์งษ์ พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทศัพร สุขสุเมฆ เซนตโ์ยเซฟ บางนา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทศัมนต ์เกิดสม ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป-ชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ทานตะวนั จิตสาร ยโสธรพิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทานตะวนั บุญญฐี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทิชา ผ่องอ าไพ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ทิชานนท ์ใคร้ยะ ธญัรัตน์ ปทุมธานี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นกีฬา นเรศวร
ทิฐินนัท ์ปานเนียม ชยับาดาลวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทิดาภรณ์ วงษจ์  าปา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจดัการน ้า เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ทิดาภรณ์ วงษจ์  าปา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
ทิตญา นิลสนธิ สตรีนครสวรรค์ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ทิติภา ทองวรรณ เลิงนกทา ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ทินกร หล่อนจ าปา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี
ทินภทัร บุญไทร สระบุรีวิทยาคม นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์วิศวกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทินวงศ ์พ่ึงสุขแดง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ทิพกฤตา โยนิโสมนสิัการ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ทิพประภาพร ปัญญาพฤกษ์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ทิพพาพรรณ ศรีดาวเรือง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ทิพยก์มล ทิพยส์มบติั สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั Active Recruitment ปีการศึกษา 2576 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทิพยเ์กษร ขนัธเวทย์ หนองฉางวิทยา อุทยัธานี วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ทิพยดา ศรีทิพย์ มุกดาหาร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ทิพยต์ะวนั ทองข า สตรีทุ่งสง นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ทิพยรัตน์ อินทร์กล่ิน พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ทิพยสุคนธ์ นวลแตงอ่อน สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทิพยสุ์ดา คุณภูริปัญญา อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยสุีขภาพและความงาม เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ทิพยาภรณ์ พละพงศ์ พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ เคมี อุบลราชธานี
ทิราภรณ์ มาลาศรี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สาธารณสุขศาสตร์ ขอนแก่น
ทิวตะวนั สอนกะสิน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ทิวากร ปัตโต สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ทีฆทศัน์ แกว้ทศัน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
เทพเก้ือ เก้ือมณี สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
เทพทตั สิมหลวง ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
เทวเดช ด ารงตรงศิริ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เทวินทร์ สีรยาภรณ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เทียนพรรษา ชานุตโร วิสุทธรังษี กาญจนบุรี เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
แทนกาย ค  าพิชิต สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
แทนกาย เหล่าลุมพุก ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
แทนคุณ เจริญสุข มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
แทนทอง ทองคง สุวรรณวงศ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
แทนไท มรรครมย์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
แทนธรรม กาญจนางกูรพนัธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ไทยคูณ สุยะ สตรีวิทยา2 สตรีวิทยา2 วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธงชยั อภิสกุล วิชยัวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ธงไท เพ็ชราชยั สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธณธร สุวรรณชาติ จิตพิมล เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธณฐัชา คชเสวตร์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกนก เรืองโกศล วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิทยาเขตนครสวรรค ์สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขชุมชน) มหิดล
ธนกร แกว้ทอง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกร คงเจริญ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยกุต์ สงขลานครินทร์
ธนกร ฆารไสย อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนกร จงตระกูล สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกร จนัทวงศ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนกร ชยัพูล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีวนวตักรรม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ธนกร แซ่เตียว สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนกร ธรรมศิรารักษ์ อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนกร นิลมา มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ธนกร โปติยานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกร แยม้ขยาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกร โยธาสุทธ์ิ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหิดล
ธนกร วชิรเบ็ญจพงศ์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกร วฒันยงั พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหิดล
ธนกร วตัตธรรม ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
ธนกร วีระกุล อนุบาลชุมพร ชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ธนกร ศิริสลุง พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ธนกร สมุดอินแกว้ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
ธนกร อ าพนัทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกฤต กองสิน ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธนกฤต จนัทะยาสาคร อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต ใจเพียร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พสวท. วลยัลกัษณ์
ธนกฤต ชคทานนท์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธนกฤต แซ่ล่ิม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกฤต ทิศเนตร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นครพนม
ธนกฤต เทพสีหนู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล กาฬสินธุ์
ธนกฤต ธรรมบุตร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต นราวิทูรพงศ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต บริสุทธ์ิ แสงทองวิทยา นครปฐม ครูศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกฤต เบญจพลกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต แผนประไพ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ธนกฤต พนัสีมา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนกฤต เพชรแสง อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกฤต ไพศาล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Computer Innovation Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนกฤต มณีรัตน์ นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนกฤต มุงจะรส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนกฤต เราะหะวิลยั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนกฤต โรจนวิภาค ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ธนกฤต ล้ิมเจริญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนกฤต สุกใส โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ธนกฤต สุขสมคิด มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนกฤต แสนส าราญ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนกฤต หม่ืนหนา้ ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤติ งามสะอาด พิริยาลยั แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นเรศวร
ธนกาญจน์ กนัไพเราะ มอ. วิทยานุสรณ์ สงขลา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนชาติ ดิลกฤทธ์ิด ารง มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนเชษฐ์ วงศวิ์ริยะสิทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนโชค สงัเขต สุวรรณภูมิวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนโชติ บุญสวน ศรีสงครามวิทยา เลย วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสตัววิทยา เกษตรศาสตร์
ธนโชติ พระแกว้ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ธนโชติ มณีฉาย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการพิเศษ ศิลปากร
ธนโชติ รังสร้อย พิบูลวิทยาลยั นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนโชติ ลกัษณ์วิเศษดี ดาราสมุทร ชลบุรี วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนโชติ ศิริตระกูลมัง่คัง่ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนโชติ ศิริตระกูลมัง่คัง่ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนโชติ โสภณปณคุณ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ธนญชยั สุดดี นครสวรรค์ นครสวรรค์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนดล โกมลเกียรติ พทัลุง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนดล ตนัตินิกร อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหิดล
ธนดล ทุยดอย พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนดล เนตรรัตนา อุทยัวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ธนดล บุญคุม้ครอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยสุีรนารี
ธนดล ยนตส์ถิตยก์ุล ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ธนดล ยงัคง วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนดล รุ้งพราย บูรณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนดล เหลืองศิรินภา หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
ธนดล อุดมสิรินนัทช์ยั วดัราชบพิธ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมซอฟตร์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธนเดช พร้อมพรชยั ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ธนเดช สุวรรณรัตน์ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนตวรรณ วิทยารางสกุล บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยาเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ธนทตั พนสัเจริญ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธนทตั ไวโรจน์พนัธุ์ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
ธนธร ภูพานทอง ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนธรณ์ ภู่กนังาม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนธรณ์ ยวุรรณศิริ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธนธรณ์ เยน็ใจ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ธนธชั ชาญชยัวฒัน์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธนธานี โพธ์ินาค สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนนนัท ์อนนัตท์รัพยย์ิง่ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนนิตย ์จนัทร์วิรัช มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ธนบดี กิตติเสนีย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
ธนบดี คลา้ยอ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนบดี จงศิริ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาตรบณัฑิตวิซวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนบดี เตม็เมือง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ธนบดี ลิลิตสุวรรณ เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี จนัทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนบดี สายตา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ธนบดี สุจริตบรรณ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนบตัร รัตนโกสุมภ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนบูรณ์ อ่อนงาม ท่าตะโกพิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ธนพงศ ์โพธ์ิแกว้กีรติ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
ธนพนธ์ เจาะดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนพร กิจมาพวานนท์ แกลง "วิทยาสถาวร" ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนพร จ าปาทอง ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนพร เจริญอุตสาหกิจ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ธนพร แจง้กลัน่ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนพร ฉิมเรือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พสวท. วลยัลกัษณ์
ธนพร ชมภู ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนพร แซ่ล้ิม บวัขาว กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนพร แซ่ล้ิม บวัขาว กาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพร ดีบุรี ชุมแพศึกษา ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ธนพร ทวีโคตร มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ธนพร นอกพุดซา อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลงัการเก็บเก่ียว เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
ธนพร บุญศกัด์ิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ธนพร เพ็ชรัตน์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพร เยน็สรง วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนพร รอดรัตนาทูล ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ธนพร รัชอินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ธนพร ลอ้กสิกรวฒันา มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
ธนพร ศรีทอง สุราษฎร์ธานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธนพร ศุภปัญญาพงศ์ พระนารายณ์ ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาปิโตรเคมีภณัฑแ์ละพอลิเมอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ธนพร เสวตวิวฒัน์ สุรศกัด์ิมนตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ธนพร หวายฤทธ์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค ์สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขชุมชน) มหิดล
ธนพร อินทิตานนท์ ปากช่อง นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนพรรณ หวะสุวรรณ สุรธรรมพิทกัษ์ นครปฐม วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
ธนพล นาที พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ธนพล บวัจีน วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพล ปักขนัติ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(V-TECH) ธรรมศาสตร์
ธนพล พูนแกว้ อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ธนพล ระเบียบดี ปัญญาวิทย์ ตรัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาชีววิทยาประยกุต ์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนพล ศกัด์ิสวสัดิกุล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนพล สายเบาะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ธนพชัร์ ดุลยทวีสิทธ์ิ เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนพนัธ์ พนัธ์ภกัด์ิ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภณ นวลฉวี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนภณ สวสัด์ิถาวร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนภร สุพิมล อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ธนภรณ์ คลงัเงิน พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
ธนภรณ์ ตะบูนพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
ธนภรณ์ ตั้งไตรภพ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนภรณ์ ทองดี สายปัญญา นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษารับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนภทัร กาญจนเสวี มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลย ี(โครงการพิเศษ)ศิลปากร
ธนภทัร เข่ือนแกว้ พิริยาลยั แพร่ วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ธนภทัร คงตุก กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ธนภทัร คงหอม กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พิเศษ ศิลปากร
ธนภทัร จนัทร์แกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนภทัร ตอรบรัมย์ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ ธรรมศาสตร์
ธนภทัร ตั้งยนืยง วดัราชบพิธ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนภทัร ถ่ินถาน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนภทัร ทรงประโคน บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคนิคการแพทย์ บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ธนภทัร ไทยก่ิง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนภทัร ธนทรัพยสิ์น อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนภทัร บ่อทรัพย์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนภทัร บุณยประสาท พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สงขลานครินทร์
ธนภทัร ป้อมแกว้ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธารับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนภทัร ฝันเสียง สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
ธนภทัร พลธิราช ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภทัร พุทธา พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนภทัร พุ่มตะโก เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภทัร ภูมิเจริญวฒัน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภทัร มนุษยช์าติ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนภทัร วงคปั์ญญา พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ธนภทัร ศรีจนัทร์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ธนภทัร ศรีมาตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภทัร สงัขส์มบูรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและหุ่นยนต์ วลยัลกัษณ์
ธนภทัร สุยะ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภทัร์ แสนบุญเรือง อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนภทัร์ แสนบุญเรือง อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภทัร เอกตาแสง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ธนภูมิ เจริญกุลพานิช เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
ธนภูมิ วงศส์ง่า ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนรัตน์ ชินบุตร ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ธนรัตน์ ศรีระบุตร ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ Computer Innovation Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนฤกษ ์โอเจริญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ธนวรพนัธุ ์ณพิชญสิ์ษฐ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์(หลกัสูตรสองภาษา) - วิชาเอกฟิสิกส์วสัดุและเทคโนโลยนีาโน Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธนวรรณ จนัทร์สนิทศรี อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนวรรณ จิตรเอ้ือตระกูล ชยันาทพิทยาคม นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธนวรรณ เชียงทบั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 นครปฐม วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนวรรณ บุญเรือง สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนวรรณ ไวยมาลา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนวรรณ เสนางคนิกร มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม วท.บ.การจดัการวิศวกรรมและเทคโนโลยกีารจดัการ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
ธนวฒัน์ ผ่ึงผล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นครพนม
ธนวฒัน์ วิศาล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
ธนวฒัน์ สมกลา้ สิรินธร นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้างพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนวฒัน์ องัคะหิรัญ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนวฒัน์ อุ่นศิวิไลย์ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธนวตั งามวงศเ์วชกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัสหวิทยาการ สาขาวิชาการออกแบบดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาการออกแบบดิจิทลั และ สาขาวิชาดิจิทลัเทคโนโลย)ี คร้ังท่ี 1 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนวตัน์ ฉินช่ืนจิตต์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนวตัน์ ฉินช่ืนจิตต์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนวตัน์ เนียมหอม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ นเรศวร
ธนวิชญ ์นิพนธ์ นครสวรรค์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ธนวิชญ ์บวัภารังษี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนวิชญ ์เป่ียมพานิชวฒัน์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธนวิชญ ์หน่ายมี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนวิทย ์ผาสูงเนิน แก่งคอย สระบุรี สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. เกษตรศาสตร์
ธนวินท ์พิบูลยส์วสัด์ิ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนวินท ์สุวรรณศรี สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนศร ร่วมขนุ หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ธนศกัด์ิ แพทยรั์กษ์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ธนศกัด์ิ วิตารัตน์ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ธนะชยั การธนะภกัดี อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ธนะเมศฐ์ สุรัฐนนัทศิริ นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนชั ธนญัชยั สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
ธนชั พวงดอกไม้ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนชั แสนสุทธวิจิตร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ธนชัชา สุมนาพนัธุโ์ชติ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนชัญา ทองสวสัด์ิ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ธนชัญา โสวิภา สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
ธนชัพร งามเหลือ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ธนชัพร บุญแขง็ หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนชัพร พวงศรี ยโสธรพิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนชัพร วงศพิ์พนัธ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ธนชัพร ศุภกิจธนวฒัน์ สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนชัพร สมบูรณ์ ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี วิทยาศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย มหิดล
ธนชัพร สมพงษ์ ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ธนชัพร สุวรรณชาติ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
ธนญัชยั ปริยวาทกุล อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนญัญา คงศรี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนญัญา ค  าสตัย์ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนญัญา แดงโร่ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารศิลปวฒันธรรม เกษตรศาสตร์
ธนญัญา ภกัดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนญัญา วรรณศิริ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ธนญัภรณ์ เช้ือบ่อคา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ธนทั เกตบูรณะ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ธนทั โคตรสงคราม มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ธนทั สถิตย์ เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอตัโนมติั-วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนทั อชัฌาพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ธนทั อินตะ๊สุวรรณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนทั เอ้ือนพคุณ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
ธนนัทช์ยั เพชรมุณี แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์  "Sci Seed สานฝัน คนพนัธ์ิวิทย"์ สงขลานครินทร์
ธนา เยน็ใจดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนากร ทรัพยก์มล อุดมวิทยา ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนาชยั ชมช่ืนใจ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ธนาดล หมัน่สนาม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนาเทพ ศกัดา สุราษฎร์ธานี นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนาเทพ สีปานเงิน สุโขทยัวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ธนาธิป มีศรี วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนาธิป ศิริโภคา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนานุช คงป่ิน เลยพิทยาคม เลย วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ธนาภรณ์ คมข า พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ธนาภรณ์ อรชุน ประจวบวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนาภทัร บุตรใส หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนาภา ผลิศกัด์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
ธนารักษ ์วรนารถ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ธนารีย ์กงเพชร ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนารีย ์สุนนัตา ชลประทานวิทยา นครปฐม  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ธนาวดี ปินะเต สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนาวดี สงัขนุ่์น พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ธนาวลัย ์บุญทนั นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ธนาวิทย ์ยอดมาลยั ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนิก สนัติตรานนท์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธนิก สนัติตรานนท์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตร TEP-TEPE ธรรมศาสตร์
ธนิกนนัท ์สุขทาน แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหิดล
ธนิญา หิรัญสิริสมบติั สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ธนิตยา อศัวิกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนิน นีรนาทภูรี ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนินโชตน์ พูลสวสัด์ิ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการดูแลและการจดัการสุขภาพผูสู้งอายุ นเรศวร
ธนินทรั์ฐ ธรรมสืบศกัด์ิ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ธนินี พนัธุเ์ทียน จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
ธนิศา จาติเกตุ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ธนิษฐ์ เคา้ฉลองเคียง ปากช่อง นครราชสีมา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนิษฐา บุญพรหม สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธนิสร โชคเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 นครปฐม วิทยาศาสตร์/เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนิสร พิบูลยส์มพรกุล เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนิสร สงฆ์จินดา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธเนตร คงถาวร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธเนศพล พงษช์ยัพฒัน์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธมนพชัร์ กอ้นนาค เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ธมนวรรณ จนัทร์นอ้ย พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
ธมนวรรณ บุญศกัด์ิสกุล สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ธมลวรรณ เกตุรัตน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ธมลวรรณ บุญจุน วรนารีเฉลิม สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ธมลวรรณ ปัญญาอา้ย เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธมลวรรณ สุดดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธรณ์ธณัย ์เพ็ญบุญประเสริฐ อสัสมัชญัศรีราชา ชลบุรี สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธรณินทร์ ช่วยสงค์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธรรญชนก สวสัดิมงคล ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล
 นวมินทราธิราช
ธรรม ์บรรพกาญจน์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธรรมณรงค ์เอ้ียนส้าน เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ธรรมไท ไชยเสนีย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ธรรมรักษ ์กิมิฬาร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธรรมรัตน์ ชูบรรจง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธรรมวตัน์ ไพรอุดม พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ธรรมศกัด ์เชตะวนั ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
ธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธราดร ศิริจนัดา ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
ธราดล บุญสนิท พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธราดล ปอสิงห์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาเขตนครสวรรค ์สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขชุมชน) มหิดล
ธราเทพ ริมชยัสิทธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ธราธิป พลบัชยั นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ธราธิป ภูโททอง ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธราวิธ พ่ึงสงัวาลย์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ธฤต ปัญญาเรือน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ส านกัวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ แม่ฟ้าหลวง
ธฤต สุวรรณศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พสวท. วลยัลกัษณ์
ธฤตพชัร์ พชันะกิจ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ธฤตา ฉิมพรัตน์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธฤษวรรณ มาเอียด สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธวชัชยั ไชยก าบงั อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธวชัชยั วินทชยั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธวลัรัตน์ ซ่ือตรง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ธวลัรัตน์ วงษศิ์ริ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
ธวลัรัตน์ เอ่ียมรักษา ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ธวานนท ์พิมประชาไชย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธกัษพร ขะหมิมะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
ธชัชยั นิงสานนท์ โพธิสารพิทยากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธชัชยั วณิชยไ์กวลั วีระราษฎร์ประสาน ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธชัชา ฉ ่าเฉลิม หอวงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ธชัธีรา วงศธ์รรม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธชัพล จิรัฐกุลธนา เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีววิทยา)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา มหิดล
ธชัพล มีสง่า กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธชัพล อุปลา สุราษฎร์ธานี นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธญั อคัรธรรม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธญักร ตนัติพุทธ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธญักร อีซา ราชวินิตบางแกว้ ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ธญัขวฒัน์ กะดงังา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัจิรา ฉายสุริยา สิรินธร นครปฐม วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัจิรา พลายจนัทร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ธญัจิรา หลากสุขถม นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ธญัชนก กาศสกุล ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัชนก เก่ียวศรีกุล กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัชนก ค  าคนัธฤทธ์ิ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ธญัชนก จรุงพฒันานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธญัชนก นนทพ์นาผล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ธญัชนก นิแพง สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ธญัชนก บุญเรือน เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
ธญัชนก พ่ึงสว่าง อุดรพิทยานุกูล นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
ธญัชนก พืชพนัธ์ไพศาล พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัชนก พูนนาม สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัชนก เพชระบูรณิน เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ธญัชนก เพ็ญจ ารัส สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์(หลกัสูตรสองภาษา) - วิชาเอกฟิสิกส์ - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธญัชนก ศิรินนัติกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัชนก สายรวมญาติ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ธญัชนก สุวรรณรัตน์ วรนารีเฉลิม สงขลา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ธญัชนิตา เน่ืองชุมพล ภูเขียว นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัญกมล มณีโชติ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
ธญัญฐิ์ชา ทองธีรศรีวงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธญัญพฒัน์ ไพบูลยบ์ุษราคมั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชลบุรี ชลบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธญัญพฒัน์ สุวรรณโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
ธญัญพทัธ์ เมธีทวีพิทกัษ์ ระยองวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ธญัญรัตน์ จนัทรานุวฒัน์กูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธญัญวรรณ สุระประเสริฐ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล
 นวมินทราธิราช
ธญัญศิร์ จ  าปาทอง ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ธญัญานุช แคลว้สูงเนิน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัญาพร โอ่งตั้ว เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
ธญัญารัตน์ กางรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัญารัตน์ แซ่เจ็ง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ธญัญารัตน์ ยาดโยด กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ นครปฐม ครูศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัญาศิริ ทิพยบ์รรจง เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ธญัญาสิริ พรมมา ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธญัฐ์วรินทร์ วงษพ์ฒันทวีกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการรัชดา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ธญัณภทัร ชชัวาลย์ เลยพิทยาคม เลย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัณิชา ธนินทรวรกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธญัเทพ สิทธิราช วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
ธญัธร บรรจงเส้น กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัธร ยาอินตา ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัธร หิรัญญชาติธาดา เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธญัธาดา มณีสวสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัพร ทรงผาสุข วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ธญัพร อินทะชุ่ม ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธญัพิชชา พาพิจิตร มธัยมตระการพืชผล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ธญัพิชชา พาพิจิตร มธัยมตระการพืชผล อุบลราชธานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ธญัพิชชา ส าราญวงษ์ ปราจีนกลัยาณี ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธญัพิชชา อภิทรัพยโ์สภณ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธญัพิมล มลยัสิทธ์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัพิสิษฐ์ รัตนเรือง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธญัพิสิษฐ์ รางแดง วินิตศึกษา นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธญัยธรณ์ แสงวิจิตร ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา สาขา ศิลปศาสตรบณัฑิต (การออกกาลงักายและการกีฬา) มหิดล
ธญัรดา แตงหอม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัรดา วงคช์ยัชนะ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัรัศม ์ภินนัทธ์นวชัร์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัรัศม์ิ เอกณรงคศ์กัด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัเรศ บุญมี วดัราชโอรส นครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ธญัลกัษณ์ แจง้ใจ พานพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ธญัลกัษณ์ ทองหอม สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธญัลกัษณ์ ผิวอ่อนดี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธญัลกัษณ์ สุขอาภา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ธญัวรรณ กาฬหวา้ พรชยัวิชชาลยั กาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ธญัวรัตน์ ประดบั เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ธญัวรัตน์ หอมทวนลม พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ธญัวรัตม ์คมกลา้ นารีนุกูล นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ธญัวรัตม ์ไวทยกุล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นเรศวร
ธญัวรัตม ์สงวนชาติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ธญัวลยั ยิง่ภกัดี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธญัวิชญ ์ธรรมจรัส มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัวิชญ ์สิริธนาพนัธุ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัสิริ บุณยศิวาพงศ์ อุตรดิตถ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธญัสุดา แสงจนัทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัญกานต ์สิขิวฒัน์ สตรีพทัลุง นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ธนัยกานต ์แขกทอง มหาวชิราวุธ สงขลา  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก คงศรี พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก คงศรี พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี เกษตรศาสตร์ วท.บ.พฒันาการเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตร เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ธนัยช์นก ทองไดห้นู มหาวชิราวุธ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์ 
ธนัยชนก นาคอร่าม จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก พลายแสง พทัลุง นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยารับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนัยช์นก พลายแสง พทัลุง นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสาตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก พูลนิล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ธนัยช์นก ศรีนวล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก สองเพชรแกว้ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก หาเรือนพุฒ พูลเจริญวิทยาคม นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยชีีวะการแพทยร่์วมบริหารหลกัสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยมีีเดียเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนัยธร กริชสูงเนิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธนัยธรณ์ กล่ินอุบล วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
ธนัยพร โคตรพนัธ์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัยพร ไตรบญัญติักุล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ธนัยพร ทิพมาลา พยคัฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคนิคการแพทย์ บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ธนัยพร โพธ์ิค  า โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนัยมยั สิริจนัทรัตน์ สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนัยมยั หวงัสง่า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัยรั์ศม์ิ แพรเมือง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีวนวตักรรม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ธนัยวิชญ ์บุญมาก ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา พะเยา
ธนัยากานต ์วศินพิพฒัน์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยาบูรณ์ ชยัศิริจิรกุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธนัวช์นก เอกพนัธุพ์งษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนัวลยั สายหยดุ จ่านกร้อง พิษณุโลก สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธาดา ทองฤทธ์ิ ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ธาดา สุดสวาท สระแกว้ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธานิยา แกว้คงคา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ธารน ้าทิพย ์สถาวรสมิต วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธารเพชร โทบุรี ป่าพะยอมพิทยาคม พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธารวิมล เทียนใชดี้ สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากาลงัและระบบควบคุม (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธารสิริ ไพบูลยว์ฒันกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธาราดร จิตเมตตาธรรม เวียงเจดียวิ์ทยา ล าพูน วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ธาราทิพย ์เป็กทอง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธารารัตน์ วิจาราณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ธารารินทร์ รัตนวรสุทธ์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธารินทร์ จนัทร์ชนะ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธารินี แซ่ฉัว่ สภาราชินี ตรัง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน ราชภฏัสงขลา
ธาวิณี ชยัวฒันกุล อุดมดรุณี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ธิชา เพ็ญสวสัด์ิ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เคมีส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ธิชา ยิม้รอด หัวหิน ประจวบคีรีขนัธ์ เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ธิชาพรรณ์ ขนัธหงษ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ธรรมศาสตร์
ธิดารัตน์ ค  าแป้น เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิซาชีววิทยา ศิลปากร
ธิดารัตน์ ดวงศรี ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธิดารัตน์ ธารชยั กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ วอนสร้อย อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ธิดารัตน์ สารดิษฐ์ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธิดารัตน์ สารดิษฐ์ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธิดารัตน์ สืบจากสิงห์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ธิดารัตน์ สุขโข ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ หนูเจริญ สงวนหญิง สุพรรณบุรี วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ธรรมศาสตร์
ธิดาวรรณ หนูประสิทธ์ิ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
ธิติพนธ์ พนัธุม์งคล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธิติยา ดวงหิรัญ ล าปางกลัยาณี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ธิติยา วงศแ์ป้น สายปัญญารังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธิติวุฒิ ลาภบุญเลิศ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
ธิปก แกว้เบา้ ปัญจดี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธิมาพร ค  าดี นารีวุฒิ ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร (โครงก ารพิเศษ) ศิลปากร
ธิวารา ช่วยจวน มหาวชิราวุธ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธิษณ์ธวชั อุ่นตะ๊ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีทตั ชุมพล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ธีทตั บรรณาลยั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีธชั ธรรมวสิน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธีธชั ศรีเมือง นารีนุกูล อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ธีพชัร์ เกาะทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
ธีรกานต ์เขียวงามดี ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรชยั สิทธิชยัเนตร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ธีรชา กาวินค า สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรโชติ ชะลารักษ์ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธีรญา กุลวงศ์ มาบตาพุดพนัพิทยาคาร ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร(ความร่วมมือ มจธ.-ปตท.) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธีรดนย ์ม่วงศรีจนัทร์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธีรดนย ์แสนสมบูรณ์ นกัศึกษามหาวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรดา ทองขจร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธีรดา ธีรภาพสกุลวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ธีรดา พีระศุภวตั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรดา รัฐศกัด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ธีรดา เอกเสน ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการขอ้มูล (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ธีรเดช วรรัตน์โภคา ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธีรเทพ จนัทร์สูตร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีร์ธวชั แวะศรีภา สาธิตมหาวิทยาลยั รามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรนนัท ์ภู่พ่ึง สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ธีรพงศ ์เชาวเ์ครือ วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีรพงศ ์ภาคาโชติ ท่าเรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธีรพงษ ์บุญดีเล็ก เจียรวนนทอุ์ทิศ2 นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ธีร์พริษฐ์ มงคลปทุมรัตน์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูงวิศวกรรมระบบการผลิต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธีรพล แตม้สุด ตะพานหิน พิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ธีรพล รอตยนัต์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรพชัร รักษเ์กล้ียง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
ธีรพฒัน์ บุญศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธีรพฒัน์ ศกัด์ิดีชุมพล หอวงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร กลา้การไถ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรภทัร จตุวิมล พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร จนัทรา สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ธีรภทัร ติณะคดั พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรภทัร์ ถินฐะ บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธีรภทัร์ ถินฐะ บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรภทัร ถิรพาณิชยก์ุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร พรเวียง ทุ่งทรายวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ธีรภทัร พุทธชาติ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาศาสตร์  "Sci Seed สานฝัน คนพนัธ์ิวิทย"์ สงขลานครินทร์
ธีรภทัร โพธ์ิทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ธีรภทัร ยนัตวิ์เศษ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ธีรภทัร์ ยีโ่ถ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธีรภทัร รมณียพิ์กุล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปีรับนกัเรียน  วมว. 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธีรภทัร รมณียพิ์กุล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรภทัร วงคษ์า บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
ธีรภทัร วีระศิริ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล (ออกแบบฯ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรภทัร ศรีวิเชียร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรภทัร ศรีสุข ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ธีรภทัร สร้อยสระนอ้ย มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ธีรภทัร สุวรรณรัตน์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธีรเมธ ภกัดีวานิช เทศบาลวดัภูผาภิมุข พทัลุง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วลยัลกัษณ์
ธีรเมธ อินาลา เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรวิชญ ์มะเดช เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
ธีรวีร์ ปฐมธนินพฒัน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธีรวีร์ ปฐมธนินพฒัน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธีรศกัด์ิ ขนุศรี สนายชยัเขต ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ธีรสิทธิ จกัขทิุพย์ เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธีระเชฏฐ์ เตรียมเพชร สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีระพงศ ์สายสีแกว้ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
ธีระภทัร์ สนิทธา ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ธีรัช มหันตกิ์จ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธีราพร กลัยาศิริ ดรุโณทยั ตรัง วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธีราพร จตุัจนัทร์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ธีราพร แซะจอหอ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ธีราภรณ์ แกว้ชฎา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธีรารัตน์ สมัพนัธ์นุกูล สามคัคีวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีริทธ์ิ ยงัมีสุข ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาตสร์ สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
ธีริทธ์ิ ยงัมีสุข ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาตสร์ สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
ธีริศรา รัตนบุรี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธีรุตม ์วีรเวสน์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ธีวรา ชิตจุย้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธุวชิต นามเสน สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้างพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธุวตารา ศรีนวล วดัอินทาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
เธียรสิริ งามญาติ พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นครินทร์ เรืองณรงค์ ดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นคฤทธ์ิ โพธิตนัติมงคล วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นงนภสั ชูจตุโร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
นงนภสั น่ิมมา พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
นงนภสั สวรรค์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นงนภสั สุขวงค์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นงนภสั เหรียญจิโรจน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
นงนภสั เฮงปฐมวชัร เลยพิทยาคม เลย อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
นงพร สวสัด์ิตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
นทกร ค  าอ่อนดี เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
นทรียย์า อินทร์ถาวร ราชินี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (พฤกษศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล
นที สุวรรณอกัษร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนทกานต ์บุญส่งดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
นนทกานต ์ศรเจริญ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
นนทกานต ์เหมทานนท์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ สงขลานครินทร์ 
นนททิ์ตา นนัทวี อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
นนทธ์ณฐั ทะสุนทร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
นนทพฒัน์ หุ่นศิริ พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกลา้ 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นนทพทัธ์ พุกนาค ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นนทพนัธ์ แกว้มณี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นนทิชา เภาอรุณ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
นนทิยา เณรชู หอวงั กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นปภา แจ่มศรี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
นพ หอประยรู แสงทองวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นพกร แกว้สลบันิล ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
นพกร ขจรสมบติั ค  าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
นพกร อ่านเปร่ือง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นพณฐั จินพนัทงั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมวสัดุเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
นพณฐั โอนอ่อน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นพตะวนั นพตลุง ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นพตะวนั นพตลุง ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นพรัตน์ ธรรมรัตน์ สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
นพรัตน์ ศรีเพ็ชร พทัลุงพิทยาคม พทัลุง อุตสาหกรรมเกษตร /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์ 
นพรุจ กุลทรงคุณากร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นพวรรณ กฤษฎาธาร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.การโรงแรมและภตัตาคาร เกษตรศาสตร์
นพวรรณ เก้ือสกุล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
นพวุฒิ ป่ินดอนทอง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงส่งเสริมและพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นเรศวร
นพสรณ์ พรหมเดช แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นพอนนต ์วีรวงศเ์ตโชกิจ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นภกานต ์นุชพนัธุ์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
นภนต ์มุมณี อิสลามสนัติชน นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสภรณ์ แกว้ประทีป สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
นภสร คลา้ยส าริด สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสร ฉิมมา อสัสมัชญั คอนแวนต ์ล านารายณ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
นภสั เจนพรมราช เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสั ชวนชาติ สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นภสั เนตรสุวรรณ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
นภสักนก ศิลางาม กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
นภสักร วรสุวรรณรักษ์ สามคัคีวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัชา ศรีหาจกัร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัดา สมภูงา สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
นภสัริน แกว้ละมุล ปรางคก์ู่ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและน าโนเทคโนโลยี ศิลปากร
นภสัรินทร์ เกษารัตน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัวรรณ ค าม่วง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิทยาศาสตร์และการจดัการเทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นภสัวรรณ ฉายาวฒันะ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
นภสัวรรณ สุวรรณประทีป กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นภสัวรินทร์ จัน่เพ็ชร์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นภสัสร แกว้จรูญ นครสวรรค์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสัสร แกว้แสงอ่อน สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นภสัสร จิตตคาม ราชินี กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
นภสัสร ติละพรพฒัน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
นภสัสร ทองแยม้ ชุมแพศึกษา นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสัสร ทบัซอ้น พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
นภสัสร พิทนัโชติ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นภสัสร พิมพา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
นภสัสร พิษาภาคย์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครองรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
นภสัสร รัตนวนั ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นภาพรรณ หงษศ์รี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นภารัตน์ ศรีชะตา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นภาศิรินทร์ แท่นเกิด หารเทารังสีประชาสรรค์ พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
นรเทพ ถนอมบุญ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงใหม่
นรเทพ ถนอมบุญ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงใหม่
นรเทพ ถนอมบุญ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ความสามารถดีเด่นระดบัชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นรบดินทร์ อยูดี่ อยธุยานุสรณ์ พระนครศรีอยธุยา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นรบดี กงัสุกุล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นรพร นกัดนตรี เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
นรภทัร วรโชติปวตัร บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นรมน เกิดเกตุ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นรมน ต่ิงตอ้ย มธัยมวดันายโรง นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
นรมน เนียมจนัทร์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นรมน หม่ืนหนู กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
นรวิชญ ์สงัขรัตน์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
นรเศรษฐ์ ปัญจมาตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(V-TECH) ธรรมศาสตร์
นราทร เบญจฤทธิวงศ์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นราเทพ นรมาตย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
นราธร นรสาร ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นราธร บุญประสิทธ์ิ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นราธิป ปัญญาอินทร์ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นรานนท ์จนัทรชิต สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นราวดี อมรรุ่งรัศมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิคปณิธานจุฬาภรณ์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
นราวดี อยูนุ่ช สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วสัดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
นราวดี อ่อนอุ่น หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
นราวิชญ ์จู่วฒันาพงศ์ ดรุโณทยั ตรัง วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
นราวิชญ ์จู่วฒันาพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นราวิชญ ์ศรีสุนทร พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
นราวิชญ ์สุนทราจารย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
นราวิชญ ์อุปรีที เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี อุบลราชธานี
นราเศรษฐ์ เรืองสิริวรากุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นริชา จ๊อกกว้ี จบ ม.6 แลว้ นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
นรินทร์ ดาประดิษฐ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นรินทร์ทิพย ์มะลิทอง ปทุมวิไล นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
นรินนิภา มีอยา่ง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
นริศรา ไชยน ้าออ้ม สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
นริศรา ทบัไกร สมุทรสาครวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
นริศรา นนทะชยั เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
นริศรา นวนทอง บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
นริศรา วิชยัวงษ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
นริศรา สตัยวิ์นิจ สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นริสรา การะเกษ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
นริสสรา จนัทรสอน ชลบุรี”สุขบท” ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา มหิดล
นรีกานต ์ศรีเจา้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
นรุตม ์ก าลงังาม ชุมแสงชนูทิศ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
นรุตม ์ชีพเจริญรัตน์ เซนตด์อมินิก นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นรุตมช์ยั ทรัพยเ์จริญกูล สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
นฤดล มาเอ่ียม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
นฤเบศ ภิญโญดุลยเจต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ มหิดล
นฤพร จองวฒันากิจ จกัรค าคณาทร ล าพูน สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
นฤพร ทองพิทกัษ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นฤพร องักินนัท์ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
นฤพล รัตนะ สิงห์สมุทร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นฤภร แกว้ชูจิตร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นฤภร จิติมา เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
นฤมล จนัทร์สุข พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
นฤมล ทองประสพ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
นฤมล ธรรมวงษ์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นฤมล วชัรวิศิษฏ์ โคราชพิทยาคม นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
นฤมล อมรฤทธ์ิ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
นฤมล อมรฤทธ์ิ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี กายภาพบ าบดั หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นฤมล เอกพงศไ์พสิฐ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
นฤมินทร์ รัตน์ประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
นลธวชั แสนโคตร เพชรพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
นลพรรณ รอ ณ รังษี หอวงั นครปฐม เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
นลินญา ศิรินาม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
นลินทิพย ์แสงจนัทร์ พทัลุง พทัลุง สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นลินพร มีมณี สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
นลินรัตน์ วชัรโสตถิกุล เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
นลินรัตน์ อินทะศรี สายปัญญารังสิต นครปฐม เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิคจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
นลินี อ่อนละออ สตรีอ่างทอง นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ร่วมบริหารหลกัสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยมีีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นวพร เกษธ ารงค์ สอาดเผดิมวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม วลยัลกัษณ์
นวพร เดชสุวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
นวพร ทิพยประภาสกุล โยธินบูรณะ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นวพร นกสว่าง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังานและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นวพร ยอดสิงห์ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นวพร ใสยิง่ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
นวพรรษ วิษณุโยธิน สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
นวพล กอบสกุลกาญจน์ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
นวพล กุลสุทธ์ิ พิริยาลยั แพร่ วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติวิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นวพล ชิณศรี สารวิทยา นครปฐม พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.วิทยาศาสตร์การเดินเรือ เกษตรศาสตร์
นวพล สงวนพนัธุ์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นวภรณ์ นิยตานนท์ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นวภูมิ นาชยั ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
นวมินทร์ หงษค์  า สามคัคีวิทยาคม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
นวมินทร์ อนัสา พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
นวรัตน์ ช่ืนชม เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
นวรัตน์ หงษท์อง วดัไร่ขิงวิทยา นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
นวฤทธ์ิ ทาผดั สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นวตักรณ์ สุวรรณประภา อุตรดิตถ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นวนัธร เรืองประพนัธ์ เทพลีลา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นวาวี ทรงศิริ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
นวิยา สมบติั นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นะดี ดุลลาพนัธุ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นจัญมะฮ์ มสัอูดี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย มหิดล
นจัญมี จิงู สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี กายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
นชัจินนัท ์นาที พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
นชัชา ธิปทา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นชัชา เพ็ชรรุจิ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นชัชารีย ์สินธุสุวรรณ ราชินีบูรณะ นครปฐม วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
นฎัทริญา บุญเก้ือ เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
นฏัฐวดี พลายมี ระยองวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นฏันนัทน์ จุนเด็น สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นฐักานต ์เรือนจนัทร์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
นฐัพงศ ์นวลแกว้ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
นฐัพงศ ์สุรินทร์สภานนท์ นนทบุรีวิทยาลยั นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นฐัพล โหม่งพุฒ อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
นฐัรินี ศรีมัน่ ทบัปุดวิทยา พงังา วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นทัฐพงษ ์กมลศิริกุลนนัท์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นทัธ์ บุณยเนตร สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นทัธนนัท ์นิลเพ็ชร สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นทัธพงศ ์วิริยะเศรษฐกุล หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โอลิมปิกวิชาการ เกษตรศาสตร์
นทัธพงศ ์แสนบล มุกดาหาร มุกดาหาร วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(V-TECH) ธรรมศาสตร์
นทัธมน กาญจนางกูรพนัธุ์ พนสัพิทยาคาร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นทัธมน ปัญญารมย์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
นทัธมน เรืองดิษฐ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นทัธมน วาสุกรี พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
นทัธ์หทยั เอ้ืองอุดมสิน ก าเนิดวิทย์ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นทัภรณ์ แกว้ทอง อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
นนัทกร ประมวลศิลป์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นนัทกาญจน์ ศรสินชยั รักษวิ์ทยา ประจวบคีรีขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
นนัทช์พร ว่านกระ ชลประทานวิทยา นนทบุรี อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทช์พร สิทธิยงค์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทณฏัฐ์ อ่อนโฉม นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
นนัทธี์รา ศุภกิจกาญจนา สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั เกตุแกว้ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นนัทน์ภสั คชัชิมา อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทน์ภสั ช่วงชยั วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั ชวนขยนั กาญจนานุเคราะห์ นครปฐม ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั ชยัสวสัด์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
นนัทน์ภสั ชูเชิด สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีวนวตักรรม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
นนัทน์ภสั ตั้งตระกูลพาณิช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั เทพารักษ์ โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั บุญเจริญพนัธ์ทวี สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั ประสมทรัพย์ ธญับุรี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั พนัธุนิ์ธิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั เหล่าภกัดี สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
นนัทน์ภสั อ่ิมใจ ระยองวิทยาคม นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
นนัทน์ลิน ยางสวย นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
นนัทนี ก่ิงเกตุ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
นนัทพ์ร ธนานภาดล ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นนัทพร เยาวยอด สระบุรีวิทยาคม สระบุรี กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กิจกรรมบ าบดั) มหิดล
นนัทภพ เคียนยีคิ่ว้ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทยา เดชพงษ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
นนัทรัตน์ โอภาษ สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ศิลปากร
นนัทล์พรรธก ์จนัตะ๊วงค์ ปัว น่าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
นนัทวฒัน์ กล้ิงกลางดอน ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา เทคโนโลยกีารเกษตร/การจดัการฟาร์มอยา่งชาญฉลาดและวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทวฒัน์ ถาวร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
นนัทวฒัน์ สุระแสง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
นนัทวนั เจา้พิทกัษว์งศ์ วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นนัทสิ์นี ทิพยทศัน์ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
นนัทชัพร จนัทร์เผือก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทชัพร ด ารงกุล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นนัทิกานต ์มาระม่ิง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทิชา คชาอนนัต์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
นนัทิชา ด าสุด สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "ทุนมงคลสุข" สงขลานครินทร์
นนัทิชา ภาคารูป วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทิชา ลทัธศกัด์ิศิริ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
นนัทิตา ชนปทาธิป วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทิพฒัน์ จนัทร์ทพั ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัธริณทร์ นนัธเชษภิภฏั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกก าลงักายความสามารถพิเศษทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกก าลงักาย มหิดล
นนัธิญา วงคษ์า สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
นยัน์ภคั เพชรเทศ วดัลาดปลาดุก นนทบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.การโรงแรมและภตัตาคาร เกษตรศาสตร์
นสัรีน ราชแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
นสัรีนนัท ์หวนัเหล็ม มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
นสัลิน ยมีะยี ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
นาคินทร์ ศรปัญญา อนุบาลยะลา ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
นาดา สุดสมยั วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
นาดี สายแกว้ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
นาเดีย งะสมนั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหิดล
นาเดีย งะสมนั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "ทุนมงคลสุข" สงขลานครินทร์
นาตาชา ชูครุฑ มารียอุ์ปถมัภ์ สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
นาตาชา ธนสุขสวสัด์ิ ราชวินิตบางเขน นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นาตาชา พรมมูล ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นาตาช่า พรหมณะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นาตาชา วชัระอนนัท์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นาธนั ไตรศกัดิพล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
น่านฟ้า เนียมสุวรรณ์ ตะพานหิน พิจิตร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
นานาพร วิญญา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นาราภทัร จิตตวิสุทธิวงศ์ วดันวลนรดิศ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นาราภทัร เพชรชู กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
นารีรัตน์ เกิดมา เสนา “เสนาประสิทธ์ิ” นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
น ้าเงิน ชุมพงศ์ นารีวิทยา ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหิดล
น าทรัพย ์สุวรรณนาค ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
น ้าทิพย ์เบิกบาน สุธีวิทยา สระบุรี สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. เกษตรศาสตร์
น ้าทิพย ์ปางทิพยอ์  าไพ ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
น ้าทิพย ์ยกฉวี สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
น ้าทิพย ์สร้อยจนัทร์ ปทุมวิไล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
น ้าฝน ซุยใจทศัน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
น ้าเพชร ชุมพงศ์ นารีวิทยา ราชบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
น ้าเพชร แสนสมบติัสกุล ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
น ้ามนต ์จนัทโร ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั-วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นิคก้ี เจีย ฮั้ว เต้ พลวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
นิจจารีย ์ขวญัแกว้ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พฒันาและส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) สงขลานครินทร์
นิชกานต ์ทองประดิษฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นิชนนัท ์เครือศิริ ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิชนนัท ์ทกัษิณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
นิชากรณ์ ภูทองปิด กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นิชานนัท ์ส ารองทรัพย์ สตรีศรีสุริโยทยั นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
นิชาพชัร์ ชูอ  านาจ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
นิชาพิชญ ์ไชยสีทา เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
นิชาภทัร กาญจนพฤกษ์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิชาภทัร ปานเพชร สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นิชาภทัร ปานเพชร สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิชาภา สุวรรณบุตร สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิซาราห์ หะยนิีมะ คณะราษฎรบ ารุง นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป-ชีววิทยา เกษตรศาสตร์
นิตยาภา สนัธากร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิตา เจนวิษุวตั ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นิติทศัน์ บวัผนั พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
นิติธร ประนอม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นิติธร ประสบวิทยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นิติพฒัน์ ธงทศัวรรธนะ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิติพฒัน์ ผดุงชีพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิธิกร ภูซา้ยศรี ศรียาภยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิธิกร แสงจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิธินนัท ์เถระพฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิธินนัท ์รุ่งเรือง ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิธิพชัร ฤทธ์ิเทวา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิธิพฒัน์ สุทธิสงัข์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิธิโรจน์ ทิพยสุ์ขมุ ราชวินิตบางเขน นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
นิธิวดี ตน้ทองค า ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
นิธิวชัร์ รามณียก์ุลธวชั วิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั-วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นิธิศ ขนัธโมลีกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิธิศพงศ ์เทียมสิงห์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิพพิชฌน์พล หฤทยัวิจิตรโชค อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิพิฐพนธ์ ค  าสี พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
นิพิฐพนธ์ ศุภพฒัน์อานนัท์ ดรุณาราชบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
นิพิฐพนธ์ อู่ตุม้ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
นิภาวลัย ์หงษค์  า เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
นิรัชพร เพ็ชร์ทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นิรัชพร อุไร เดชะปัตตนยานุกูล นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นิวาริน เทอดไพรสนัต์ พิมายวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิศรีย ์ช านาญนา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครูศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิศาชล พิลึก วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ นเรศวร
นิศารัตน์ เทวฤทธ์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นิศารัตน์ ศรีบุรินทร์ ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสุีรนารี
นิสาชล ข  าเมิน วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
นีรานนัต ์ชยัยทุธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิคปณิธานจุฬาภรณ์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
นุจิรา แกว้มา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
นุชนาฏ ขวญัชยั ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
นุชรดี โศจิธาดาเจริญ อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
นุชวรา หยดหยาด เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
นุตธีรา วงษแ์ยม้ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นุตประวีณ์ พลพิมพ์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
นูรไฮซาร์ อาแว อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นูรียะห์ หมานหมิด หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
นูรียา เหร่าหมดั กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
นูรุลฮูดา เล็งฮะ อตัตรักียะห์อิสลามียะห์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
นูศิตา เตะ๊ซนั บางกอกวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เนตรชนก ด าสร กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
เนตรชนก ธรรมวรรณ สมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
เนตรณภทัร บุญศรีทอง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
เนตรดาว โพธิพิพฒัน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
เนตรนภา จิตรมะโน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สงขลานครินทร์
เนตรนภา เส็งสิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เนตรนฤชา ผิวเกล้ียง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
เนตรฟ้า โพธิพิพฒัน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
เนรมิต ถิรรุ่งเรือง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
บงกช ทศพร ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
บงกช ศิริพรหมสมบติั นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
บดิณธรณ์ วรเดช มหาวชิราวุธ สงขลา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
บรรณรต ไตรศุภโชค มารีวิทย ์พทัยา ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
บรรณรต ไตรศุภโชค มารีวิทย ์พทัยา ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
บรรณวชัร บรรจง กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
บรรณวิชญ ์ทองอู๋ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรส่งเสริมและพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นเรศวร
บรรณวิทย ์ชาญกิจกรรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
บรรณสรณ์ บวัจนัทร์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
บรรณสุ ลบัก่ิม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บวรภคั ตามถ่ินไทย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
บวรภคั สวนจกัร์ สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)INTER นานาชาติ เทคโนโลยสุีรนารี
บวรภคั สวนจกัร์ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
บวรลกัษณ์ ชยัฤกษ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมเกษตร /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์ 
บวรศกัด์ิ แกว้ทวี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
บวรศกัด์ิ เอ่ียมละออ วินิตศึกษา ลพบุรี  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
บญัชาการ ไพจิตรวิจารณ์ วดัสุทธิวราราม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บญัชาการ อนนัตภกัด์ิ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บญัญพนต ์บวับุศย์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
บญัญพนต ์สุขเก้ือ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
บญัธิตา ผดัสุขต๊ิบ ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
บณัฑิตา โชติรัตน์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล บูรพา
บณัฑิตา ตน้เจริญตระกูล สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครปฐม สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เวชระเบียน) มหิดล
บณัฑิตา เตง็ประเสริฐ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
บณัฑิตา เตง็ประเสริฐ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ แม่โจ้
บณัฑิตา ปลอ้งใหม่ มารีวิทยาปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
บณัฑิตา ป่ินทอง พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยเ์ด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
บณัฑิตา เยน็จิต ส าเร็จวิทยา สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา ศรีระบาย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
บณัฑิตา สนมวฒันะวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
บณัฑิตา สุกไพ สารคามพิทยาคม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา เสลาคุณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
บณัฑิตา เสลาคุณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความย ัง่ยนืเพชรนครินทร์ สงขลานครินทร์
บณัฑิตา แสงสุริยนัต์ สกลราชวิทยานุกูล เลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บณัฑิตา หงส์ธนวฒัน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
บณัฑิตา อน้กล้ิง สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บณัฑิตา อาจวิชยั หนองสูงสามคัคีวิทยา มุกดาหาร วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
บณัณพนต ์ตาค าวนั ปราจีนกลัยาณี ปราจีนบุรี เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บณัพร วรอคัรกุล อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
บวั แซ่เตา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
บวัชมพู กุนนั สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
บวัชมพู โกมลวานิช สุรนารีวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
บวัชมพู ทองค า ประจกัษศิ์ลปาคาร นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
บวัชมพู เพ็งเกร็ด สงวนหญิง สุพรรณบุรี วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
บวับูชา จ่าเมือง วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
บวับูชา วารุณโรจน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
บวัสิริ แช่มชอ้ย อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (InternationalProgram) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
บารมี ม่วงไหมทอง พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
บารมี ศรีสว่าง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุญญปัญญ ์ศิริสวสัด์ิ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
บุญญาภา รดิศธีรสุต สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
บุญญิสา อ่องบางนอ้ย ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
บุญทกานต ์ศิริกมลทิพย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
บุญนิธิ สุวรรณสาลี สตูลวิทยา สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
บุญพิชชา ไชยดว้ง ธิดานุเคราะห์ สงขลา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุญพิทกัษ ์เกิดมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
บุญรักษา ช่วงเพ็ชจินดา เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
บุญรักษา ช่วงเพ็ชจินดา เบญจมราชาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุญสิตา เทพรักษาฤาชยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยจุ์ฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุณฑริก มาตรประสงค์ หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ )รับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บุณยกร เตม็เอ่ียม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
บุณยกร บวัช่ืน นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
บุณยนุช ทวีจนัทร์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความย ัง่ยนืส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคมสงขลานครินทร์
บุณยวีร์ กรีแสง สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บุณยวีร์ ศรีวงษา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
บุณยานุช สาสนนัท์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บุณยาพร หาญผจญ วดัเขมาภิรตาราม นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บุรัสกร นาคทอง สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
บุรัสกร บวัพุฒ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บุศยน์ ้าเพชร ส าราญรมย์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
บุษบา บ่อทรัพย์ อ  านาจเจริญ อุบลราชธานี สาธารณสุขศาสตร์IPH ส านกัฯสาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
บุษบาบณั รานอก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
บุษยณฏัฐ์ กุสลาศรัย นครนายกวิทยาคม นครนายก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุษยมาส เครือมาศ ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
บุษยรัช สุขประเสริฐ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
บุษยา มุสิกะไชย มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุษราภรณ์ สุขประเสริฐ วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
บุษรินทร์ เจริญสมบติั นารีวิทยา ราชบรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
บูรพา เจริญสุข พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
บูรพา พงษค์  าพนัธ์ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
บูรพา เรืองผล ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
บูรพา ศรีพุทธา ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
บูรพา หาสอดส่อง ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เบญจญาดา จนัทร์ต๊ิบ สามคัคีวิทยาคม นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
เบญจพร นพรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เบญจพร ปิสนัเทียะ ศึกษานารี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
เบญจพร สุรัตนศิลป สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
เบญจภรณ์ วชัรากรณ์ไพศาล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
เบญจมาพร บานไธสง สตรีศึกษา นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์IPH ส านกัฯสาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
เบญจมาภรณ์ รักบ าเหน็จ เซนโยเซฟทิพวลั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เบญจมาภรณ์ รักบ าเหน็จ เซนโยเซฟทิพวลั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญจมินทร วรหาร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
เบญจรัตน์ รุ่งนอ้ย นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
เบญจวรรณ แกว้สุข เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาเขตนครสวรรค ์สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขชุมชน) มหิดล
เบญจวรรณ วงษาแกว้ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
เบญญทิพย ์เดือนดาว พิริยาลยั แพร่ เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง นเรศวร
เบญญทิพย ์ศรีมงคล ปทุมเทพวิทยาคาร นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและฟิสิกส์ ราชภฏัอุดรธานี
เบญญพร ธรรมพุฒิกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
เบญญา เช่ือมสุข สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เบญญา ลอ้มเพชรพลอย สายปัญญารังสิต นครปฐม วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
เบญญา วงัชุมทอง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
เบญญากร พนัธุท์อง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เบญญาภา ธิเสนา สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
เบญญาภา ธิเสนา สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
เบญญาภา ลาล าโกน พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เบญญาภา สงวนสิน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
เบญญาภา สงัขท์อง ตราษตระการคุณ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
เบญญาภา สิงหาพรม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
เบญณิศา ลิขิตวงษ์ นครนายกวิทยาคม นครปฐม อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เบญฤญา ค  าคงศกัด์ิ อสัสมัชญัคอนแวนต์ ลพบุรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
โบนสั หนูเกตุ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ป.ปัญญา เนตรศุข  า เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปกป้อง โคตรอาษา พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปกป้อง โรจนพงศอ์นนัต์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
ปกรณ์ ตรีสุทธาชีพ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค ์สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขชุมชน) มหิดล
ปกรณ์ ทองสุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปกรณ์ เพียงดวงใจ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปกรณ์วทัร์ ลิลากุด วาปีปทุม นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปกรณ์สกล ปานทอง ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ปกิตตา ม่วงมณี สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ปฏิญญา ค  าลือ เทิงวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาตรบณัฑิตวิซวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปฏิญญา พฒันแหวว พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
ปฏิญา จนัทะบาน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปฏิญารัตน์ ม่วงศรี กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ปฏิพน ชอ้ยนิยม พนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
ปฏิพร คลา้ยนาค สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปฏิพร คลา้ยนาค สงวนหญิง สุพรรณบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปฏิพล เดชะวรรธนะ สายปัญญารังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ปฏิพฒัน์ พรแดง ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ปฏิภาณ เจริญสุข รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปฏิภาณ อยูเ่ทศะ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปฏิมากร คงวนั สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปฏิมากร คุณมี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปฏิมากร สุวรรณมณี สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ปฏิมาภรณ์ ทินกร ณ อยธุยา อุดมดรุณี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ปฐพี การะยะ หาดใหญ่วิทยาลยั2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ปฐมพงศ ์พิมพเ์ภา บูรณะร าลึก ตรัง พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปฐมภพ บุญณรงค์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
ปฐมาภรณ์ คงประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
ปฐมาวดี ผลิพฒัน์ อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบ่ี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พสวท. วลยัลกัษณ์
ปฐมาวดี สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
ปฐวี แสงสว่าง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
ปณกานต ์ค  าภาเกะ เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปณชยั พร้อมมูล หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ปณธร เจียรณยั ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ าวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปณยา วสุธารัตน์ สิงห์สมุทร ชลบุรี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
ปณสัญา ฟังประเสริฐสุข หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปณาลี แสงดารา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปณาฬี สีนวน เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติัวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
ปณิดา กิมหวงั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ปณิตา เท่ียงธรรม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
ปณิตา วาประโคน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วท.บ.เทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพพิเศษ ธรรมศาสตร์
ปณิธาน จนัทรามศรี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
ปณิธิ ตุ่นกลาง ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปณิธิ ศุภสวสัด์ิกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปณิพาณ เกิดเขียว วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปทิตตา จรุงพนัธุ์ ระยองวิทยาคม ระยอง นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปทิตตา พรหมมา สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ปทิตตา มาตโสภา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ปทิตตา มีบุญเกิด ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ปธานิน ทองส่งโสม ธญับุรี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปธานิน สามารถกิจ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ปนดัดา เฉลิมบุญ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ปนดัดา ภู่ละหงษ์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปนดัดา สอดสี บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทานเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ปนดัดา อินทริง เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปนศัยา อารี นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ปนสัยา พุ่มเนตร์ พิจิตรพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ปพชญา สุวนนัทนกุล ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปพน เคลือบมงคล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปพิชญา จ านงผล ชลกนัยานุกูล นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปพิชญา จ าเริญ ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ปพิชญา เด็ดขาด นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ปพิชญา พรหมขติัแกว้ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ปพิชญา เพชรรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
ปพิชญา วราโภ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา มหิดล
ปภวลิน เตชธนภูวิศ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ปภงักร ตั้งเมืองทอง พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้างพิเศษ ธรรมศาสตร์
ปภชัญา วาทยานนท์ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
ปภญัรัตน์ บุญตรีสิริบุตร์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปภสัรา ขวญัใจ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ปภสัรา ดาวลัย์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปภสัสร ปัญญาไชย บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กิจกรรมบ าบดั) มหิดล
ปภสัสร เลิศทวีเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภสัสร อินทุเศรษฐ์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
ปภาณิน กิจทวีสินพูน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปภาดา เช้ือค  าลือ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
ปภาดา บุญสร้าง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ปภาดา บุญสร้าง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ปภาวดี ซา้ยหนู ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหิดล
ปภาวดี ป้ันเยอืก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปภาวดี อรรฆภิญญ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปภาวรินท ์บุญถงั ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภาวรินท ์พลายงาม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปภาวรินท ์แสงเทียนทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรวิศวกรรมเคร่ืองกลแขนงวิศวกรรมพลงังาน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปภาวรินท ์อริยะเมธาสวสัด์ิ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปภาวรินทร์ ทบัสิงห์ ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ปภาวรินทร์ เพริศแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปภาวิน คงม่ิง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์/เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภาวี ชวลิตศิริเศรษฐ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ปภาวี เลขา สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ปภินวิทย ์จกัรนารายณ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ปภินวิทย ์โสภณสุขสถิตย์ บูรณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ปยตุา อุ่นอบ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรม เจริญพร ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปรมตัถ ์รัตนะ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ปรมาภรณ์ ปานเทพ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
ปรมิณ แตงเพ็ชร อุลิตไพบูลยช์นูปถมัภ์ ชยันาท วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ปรมินทร์ แกว้นิคม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรมี รัฐพิทกัษส์นัติ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
ปรเมศ ศรีผา พิบูลวิทยาลยั นครปฐม เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ปรเมศร์ ทองมีบวั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปรเมศร์ สงประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปรเมศวร์ แพรกบรรเทิง กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์ 
ปรเมษฐ์ จนัทร์นุย้ สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปรรณพชัร แกว้การไร่ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ประกายกานต ์อุทยัธิรัตน์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียวรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ประกายแกว้ ราชวงษา บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
ประกายแกว้ วิงวอน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ประณิตา อมัราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประณิธิ ตะเภาพงษ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ประดิทรรศณ์ อยูส่วสัด์ิ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ประดิพทัธ์ อินทร์ฉ ่า นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกลา้ 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ประไพลกัษณ์ ประจนัศรี พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประภสันี ศรีสากล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เวชระเบียน) มหิดล
ประภสัสร จนัทร์สรวย สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์(รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประภสัสร บ าเพ็ญ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยกุต ์(หลกัสูตรสองภาษา) - วิซาเอกฟิสิกส์วสัตุและเทคนโลยนีาโน - วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ประภสัสร รัตนศิลา ศรียาภยั ชุมพร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ประภสัสร วฒันาถาวรพงศ์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ประภสัสรณ์ ค  ้าชู สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ประภสัสรณ์ ค  ้าชู สุรวิทยาคาร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ประภสัสรณ์ ค  ้าชู สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยสุีรนารี
ประภสัสรณ์ ค  ้าชู สุรวิทยาคาร นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยสุีรนารี
ประภากร บุตรโยจนัโท ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ประภารัตน์ บรรเจิดกิจ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ประภาวดี ยอดล ้า กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ประภาศิริ ทศัวรณ์ สตัหีบวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ประวิทย ์ฐิตยานุวฒัน์ สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ประวีร์ เจริญพร ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
ประสิตา มูลหลา้ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
ปรัชญ ์รุ่งสว่าง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) เทคโนโลยสุีรนารี
ปรัชญา ตนัสนัเทียะ บุญวฒันา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปรัชญา พั้วพวง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและชีววิทยา ราชภฏัอุดรธานี
ปรัชญา วงศวี์รพฒันากุล อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ปรัชญา สร้อยสาย วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
ปรัชญา สายอน้ ทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรัชญา หิรัญสมบูรณ์ นกับุญเปโตร นครปฐม กายภาพบ าบดั หลกัสูตรกายภาพบ าบดับณัฑิต เซนตห์ลุยส์
ปรัชญา อุย้นอง สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ปรัชญากร กาญจนาภรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปรัชญาณี มาตรา พิบูลวิทยาลยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ปรัชนนท ์กลัยามณีกร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปรัตถกร จินตะมยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปรัตถกร สาลี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปรัตถธ์วิชญ ์เขียวฉวี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ปรัธธนา ป๊อกแกว้ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปรางคก์มล ศรีสุข สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปราชญ ์ปัญญาแหลม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยัรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปราณชนก พาพิมพ์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง นครปฐม เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิคจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ปราณปรียา กสิกรรม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการรัชดา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปรานปรียา โพธ์ิไทย นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ปรายฟ้า แจง้เนตร ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ปริชญา ศรีมะปรางค์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี ครุศาตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะและโครงข่าย หลกัสูตร4ปี เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
ปริชมน อินทรโอสถ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปริชาติ จินนะรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปริชาติ เอกสุภาพนัธ์ ตะพานหิน พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ปริญชยา พิมสี กลัยาณวตัร นครปฐม วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
ปริญญา ทาโย สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปริญญาดล กมลประเสริฐสุข พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ปริณดา ทบัทอง ตะพานหิน พิจิตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ปริณดา มหิทธิกร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปรินทร ค  าแหง ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปรินทร โมรีศิลป์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ปรินทร์ แสงหอย บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปริมิตา อู่ตะเภา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ปริยากร ประมูลศิลป์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปริยาภทัร สุขเก้ือ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปริวตัน์ เล่ือนเส้ง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปริวตัร รักรุ่ง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ปริษา ช่ืนมนสั เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรีชญา ชยัชีพกุล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
ปรีชญา พูลทรัพย์ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ปรีชา ศิริวรกุลชยั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบอตัโนมติั หุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ ขอนแก่น
ปรีชา ศิริวรกุลชยั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบอตัโนมติั หุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ ขอนแก่น
ปรีญาพชัญ ์เกรียงสินเอกธนา สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ปรีญาพชัญ ์นนทศกัด์ิธนโชติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปรีดี อ่ิมเอิบ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ปรียนนัท ์ชูนุย้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปรียาพร ก่อสิริมงคลกุล ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ปรียาภทัร ศรีหาพล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ปรียาภทัร สานุกิจไพศาล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ปรียาวรรณ แกว้ใหญ่ สงวนหญิง สุพรรณบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปฤษณี พงษสุ์วิเชษศกัด์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ปลายฟ้า บุญตาปวน สรรพวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ปลายเมษ ติระพฒัน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยันานาชาติวิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
ปลิดา พวงทวีสุข บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวรปรัชญ ์ชยัชโลทรกุล วดัราชโอรส นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปวรปรัชญ ์เลิศดรุณาณติั ธรรมโชติศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวรวรรณ สุวรรณรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวริศ ส่องประทีป สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลยับูรพา นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปวริศ อินทร์ห้างหวา้ เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปวริศล ์ไชยดีศรีประพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปวริศา กลดัสกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวริศา จนัทร์โพธ์ิ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปวริศา นามโยธา เซนตเ์มร่ี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ปวเรศ ปะวรรณะ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ปวนัรัตน์ รังสีวิจิตรประภา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปวนัรัตน์ รังสีวิจิตรประภา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปวิชญา กายเพ็ชร์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวิชญา เงาวฒันาประทีป ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ปวิชญา นุ่นเอียด พทัลุง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปวิชญา เมฆฉาย กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปวิชญา วุฒินนัท์ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวิชญาดา เดชบ ารุง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ปวิตรา ปัทมวณิชชา ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปวิตรา วรรณสุทธ์ิ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ปวิติยา ศุภวราพงษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ปวีณ์กร ธรรมนิรามยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปวีณ์กร พวงมาลยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปวีณ์ธิดา สุขสานติ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
ปวีณนุช ล้ิมธนะกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวีณ์พร วงษวิ์ลยั อสัสมัชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ปวีณรัตน์ ศงัขะฤกษ์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปวีณา กนกหงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปวีณา กนกหงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปวีณา เทพพิทกัษ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ชีวภาพส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ปวีณา โสภาคะ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ปองปวีณ์ อนนัตชาติ ตราษตระการคุณ ตราด วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปองพล สกุลคุณาทิพย์ สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ปองหทยั อาตวงษ์ พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ปองเอก จุลสุวรรณ์ โชคชยัสามคัคี นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปะลนัดา ชยัศิริ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัจฉิมบุตร ออมสิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัญจพล โคสอน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัญจพล ป่ินภู่ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปัญจพล อุ่นสร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปัญจภทัร ระวรรณวงษ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ปัญชลิกา คนอยู่ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ปัญญ ์กุลวงศ์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปัญญดา ตนัสกุล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ปัญญทิพย ์ประเสริฐสงัข์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปัญญธ์นา แสงโชติ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- วท.บ. 4 ปี Active Recruitment 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปัญญธ์นา แสงโชติ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัญญม์ณฑ ์ไชยพงษจิ์นดา หันคาพิทยาคม ชยันาท วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ปัญญารัตน์ ทรัพยแ์กว้ยอด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ปัฐมาภรณ์ เตก็สุวรรณ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปัฐมาภรณ์ เตก็สุวรรณ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปัณชญา ไทยรักษา ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณชญาพร อาจประจนัทร์ สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณฑณ์ธร สั้นป้อม อุม้ผางวิทยาคม ตาก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ปัณฑต์ะวนั บวัสงัข์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปัณฑารีย ์โพธ์ิสวสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณฑิตา บุปผากิจ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปัณฑิตา พรพิฆเนส พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณฑิตา อภยัรัตน์ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ปัณณ์ เลิศจตุรภทัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณณ์ วีระวฒันานนัท์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัสหวิทยาการ สาขาวิชาการออกแบบดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาการออกแบบดิจิทลั และ สาขาวิชาดิจิทลัเทคโนโลย)ี คร้ังท่ี 1 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปัณณชยั ศนัสนะพงษป์รีชา อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ปัณณทตั บูรณกิจเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ปัณณธร ชยัมงคล นารีวุฒิ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพเพ่ือศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหิดล
ปัณณธร ปานาลาด แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ปัณณธร พชันีวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปัณณธร วงัวิเศษวงศ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณณธร ศรีวงคพ์นัธ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปัณณธร สุขกุล สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ปัณณ์ปริณณ์ อุณหกานต์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
ปัณณพร ยอดบุรุษ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ศิลปากร
ปัณณพร วงศท์องดี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ปัณณพฒัน์ แกว้ไฝ สภาราชินี ตรัง วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
ปัณณพิชช ์ปานรัตน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหิดล
ปัณณวชัญ ์จรูญกีรติโรจน์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณณวฒัน์ ไพบูลยส์มบติั หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปัณณวฒัน์ ไพบูลยส์มบติั หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปัณณวฒัน์ โลหณุต สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณณวฒัน์ อาภาอมร สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) เทคโนโลยสุีรนารี
ปัณณวิชญ ์โชติวตัสิริวรกุล เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปัณณวิชญ ์โชติวตัสิริวรกุล เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปัณณวิชญ ์ศิริสุขโภคา อสัสมัชญัธนบุรี นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปัณณวิทย ์ขนุแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ปัณรสี สุภาภรณ์ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณวรรธน์ แสงทอง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ปัณสิตา ชูรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
ปัถย ์แสงเรืองอ่อน สามเสนวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัทม เสตถาภิรมย์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัทมพร ทรัพยสิ์นสมุทร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ปัทมวรรณ ปุรณพฒัน์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปัทมาพร บุญเศษ สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
ปัทมาภรณ์ แกว้จนัทร์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ปางทิพย ์คงเพ็ชร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปาจรีย ์เทพแกว้ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมติั (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปาณชยั ซุลศกัด์ิสกุล อสัสมัชญัระยอง ระยอง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
ปาณิศา โดยถนอม สตรีทุ่งสง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปาณิศา พรหมมณี มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาณิศา แสงสิรคุปต์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
ปาณิสรา ชนะกิจ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ปาณิสรา ชาญประโคน ประโคนชยัพิทยาคม นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาณิสรา ชาญประโคน ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
ปาณิสรา ติโลกวิชยั ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปาณิสรา นาคประสิทธ์ิ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาณิสรา ไผ่ลอ้ม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ปาณิสรา วงศเ์มือง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปาณิสรา ศรีธร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปาณิสรา ศรีธร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ เคมี อุบลราชธานี
ปาณิสรา ศุจิสมิต เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" นครปฐม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปานชนก ลีลา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปานตะวนั ภู่ทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ปานตา จริงจิตร หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปานทิพย ์พุฒนิล หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
ปานเทพ ศาสตร์แยม้ เทศบาล6นครเชียงราย นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (สหกิจศึกษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปานวาด จินตเสถียร หอวงั นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปานศิริ ปริสิทธ์ิ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปานะพฒัน์ สรณรัตน์ กรพิทกัษศึ์กษา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปานะพฒัน์ สรณรัตน์ กรพิทกัษศึ์กษา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปานิสา นาคสง่า พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
ปารมี ไชยมาศ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปารมี ธีระนิธิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปารเมศ องักูลภกัดีกุล วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปารวีย ์ประธาน สว่างแดนดิน สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาริฉัตร ทองด า สตรีพทัลุง พทัลุง โครงการจดัตั้งนวตักรรมการเกษตรและประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรมุง่มัน่สู่สงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์
ปาริฉัตร วงคป์ระเทศ ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลย ี(โครงการพิเศษ)ศิลปากร
ปาริฉัตร สอนไว ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปาริชาติ แซ่ต้ึง สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาริชาติ ปุ้มไสว สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาริชาติ ผ่านสิริมงคล กุดบากพฒันาศึกษา สกลนคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปาริชาติ เมืองทงั สตรีพทัลุง พทัลุง วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ปาริตา นาวารี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปาลวรินทร์ ติรรักธรรมกิจ อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปาลิตา เปรมกิจ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
ปาลิตา เพ็ชรโชติ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปาลิตา อน้สุข สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาสิตา เพชรพงศพ์นัธุ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปิญชาน์ คงเงิน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิติกร กองทอง ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิตินนัท ์นอ้ยนนัตะ เซนตปี์เตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปิติพงษ ์กรสุธาทิพยก์ุล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปิติพฒัน์ คูสกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิติพฒัน์ ภมรพล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ปิติสุข อนุพนัธ์ สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ป่ินกมล บวัดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ป่ินมุก เฉยชิต อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ป่ินมุก เฉยชิต อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ป่ินสุดา ตนัติกุล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปิยณฐั ทิพรังศรี พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ปิยดา ก่ิงแกว้ ผดุงนารี มหาสารคาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาการจดัการสุขภาพทอ้งถ่ินและชุมชน กาฬสินธุ์
ปิยดารัตน์ สุพินิจ มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ )รับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยเทพ อินนอก อยธุยานุสรณ์ พระนครศรีอยธุยา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปิยธิดา จนัทะพาหะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปิยธิดา ดอนศิลา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปิยธิดา ทรัพยยั สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปิยธิดา ไทยภกัดี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยธิดา บุญแนบ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปิยธิดา เพ็ชรนก หาดใหญ่วิทยาลยั2 สงขลา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ปิยธิดา โรจน์กิจวิมล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ปิยธิดา ศรีทองอินทร์ เทวรักษ์ ปราจีนบุรี บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
ปิยพงษ ์เกษสุวรรณ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปิยพทัธ์ ปานะถึก อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วิทยาศาสตร์สถิติ ขอนแก่น
ปิยพทัธ์ ศรีสมยศ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยมน กา้นชูช่อ กรพิทกัษศึ์กษา นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปิยมาภรณ์ เพ็ชรสีดา วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยมาศ อ่วมเสือ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปิยรัตน์ เคนพล ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยราช พรหมสุวรรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สงขลานครินทร์
ปิยวรรณ ช่วยตรี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ปิยวรรณ ส าอาง ปราจีนกลัยาณี นครปฐม อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปิยวฒัน์ จนัปัดถา ปทุมรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปิยวฒัน์ พนัธชาติ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหิดล
ปิยวฒัน์ ภทัรวงศไ์พบูลย์ อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปิยะจกัษณ์ ชุมขนุ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปิยะฉัตร เงินกอง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยะธิดา กอ้นเงิน ภูเขียว ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปิยะธิดา ขวญังอน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปิยะธิดา เสาะดน้ ประจนัตราษฏร์บ ารุง นครปฐม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปิยะพงษ ์โชติกนัตะ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ปิยะพงษ ์บุลนิม พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปิยะพร วงหาริมาตย์ ปทุมเทพวิทยาคาร นครปฐม วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
ปิยะภรณ์ สาวแดง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ปิยะมาศ ดุงแกว้ สารสาสน์วิเทศศึกษา นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ปิยะรัตน์ แนบเนียน กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปิยะรัตน์ บุตรจินดา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณิตศาสตร์ บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ปิยะวฒัน์ คงมานะเกียรติคุณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ปิยาพชัร เพ็ชรเลิศ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ปิยาพชัร สจัจาวงศว์ณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ปิยาภรณ์ พิกุล ชานุมานวิทยาคม อ านาจเจริญ วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปิยาภสัร์ เทพโภชน์ นครนายกวิทยาคม นครนายก วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ปิรันทา แสนจนัทร์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปีติ ชวาลทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปีติ วงษสิ์ริโรจน์ มารีวิทยาปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปีติภทัร วงษพ์รมมา ดาราสมุทร ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ปียว์รา ศิริวชิระภาพ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ปีร์รดา อินมาก ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปุญชรัสม์ิ ชูจนัทร์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติประยกุตรั์บตรงใชค้ะแนนGAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปุญชรัสม์ิ อารียก์ุล สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
ปุญญพฒัน์ เคียนสนัเทียะ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ปุญญพฒัน์ ศรีโท ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ อุบลราชธานี
ปุญญพฒัน์ สุวรรณสิทธ์ิ อนุบาลชุมพร ชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปุญญาสิทธ์ิ เลาหะนาคีวงศ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ปุญญิศา อ่ึงปัญญา เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปุญยวจัณ์ สนัตินิวฒัน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณชิตา ข  าฟัก พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณญาดา อรุณโน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ปุณฑริกา เวียงนิล ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
ปุณฑรี ศรีชยักุล สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปุณณดา กรมเมือง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พาณิชยนาวีนานาชาติ วศ.บ.วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ เกษตรศาสตร์
ปุณณภพ จนัทะศรี เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปุณณภา เทียนชยั สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปุณณภา ศรีพฒัดี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ปุณณวิช กระต่ายทอง สาธิตมธัยม มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปุณณวิช ใจกลา้ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณณวิช น าแสงวาณิช สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณณวิชญ ์เยาวพนัธุ์ เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี จนัทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปุณณวิชย ์บุญธรรม อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปุณณ์สิริ ศรีคราม ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
ปุณณิทธ์ิ เปล่ียนสายสืบ โยธินบูรณะ นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณนลิน คะเณย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากาลงัและระบบควบคุม (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปุณยธร ขจรบุญรัตนะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปุณยนุช ขนอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พสวท. วลยัลกัษณ์
ปุณยนุช ค  าเพราะ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณยนุช บุญเดช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปุณยนุช พชระพงศพ์นัธุ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ปุณยนุช สถานพงษ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปุณยภสัร์ อคัรนนทวี์รกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปุณยวีร์ เด่นดวง สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปุณยวีร์ ทองไทย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปุณยวีร์ โพธ์ิทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณยวีร์ สนิมทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณยวีร์ อดิศกัด์ิวฒันา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปุณยวีร์ อุดร วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณยเศรษฐ์ วิเศษสินธุ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ปุณยาพร เกิดมณี สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปุณยาพร แกว้กมลทอง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ปุณยาพร ชาวสวน สิรินธร สุรินทร์ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณยาพร ทั้งไพศาล พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ปุณยาพร พฤกษะวนั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณยาพร พุทธจกัรศรี สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปีรับนกัเรียน  วมว. 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปุณยาพร วิเชียรบุตร เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ปุณยาพร เสาะซ้ิว บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ปุณษร พฒันปรีชาเสถียร เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา มหิดล
ปุณิกา ติยะกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปุณิกา พงษเ์กาะ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล (สร้างเคร่ืองจกัรกล) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปุนรัตน์ เลิศชยัประเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปูชิตา ชาววฒันา พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
เปมนีย ์ทองมาก อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เปมิกา ชมภูทวีป วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
เปมิกา ธนชยัสิทธ์ิ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เปมิกา พูนพิน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
เปมิกา สายยิม้ ตากพิทยาคม นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
เปรมกมล จนัทร์พรหม ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เปรมปริวฐั หะลีบุตร ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เปรมสินีย ์จนัทร์ชุม ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
เปรมเอก เอกรักษว์รากุล สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
เปรมิกา ยติุนทร สามคัคีวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ไปรยา น่ิมเนียม สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ไปรยา นุชพิทกัษ์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียชีวการแพทย-์ วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ผดุงเดช คงมา อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เผ่ารินทร์ เอียดนิมิตร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ฝนฤดี จนัทรโชติวงษ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
พงศกร แกว้วิศิษฐกุล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
พงศกร ชยัสิทธ์ิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
พงศกร ทาเสนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป-เคมี เกษตรศาสตร์
พงศกร พฤกษว์งัขาว ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พงศกร โพธ์ินาแค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พงศกร ภูริสิทธิโชคโภคิน กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากาลงัและระบบควบคุม (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พงศกร เวโรจน์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พงศกร ศกัด์ิสกุลชยั สตรีสมุทรปราการ นครปฐม วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงศญ์าณี เรืองรัตนพงศ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พงศธร จามรพิพฒัน์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาเคมี มหิดล
พงศธร ธุระเสร็จ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พงศธร บรรเทิง วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พงศธร เหล่าอนนัตธ์นา ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พงศธรณ์ นิตพล แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พงศป์ณตฌ ์ดอนศรีจนัทร์ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
พงศพ์ล ตั้งคณาทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
พงศพ์ล วชิรลาภไพฑูรย์ อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พงศพ์ล อร่ามรัศมีกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
พงศพ์ทัธ์ ถิรมงคล สามเสนวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พงศพิ์สุทธ์ิ วงศส์าริกิจ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนโลยสีารสนเทศ นเรศวร
พงศภ์รณ์ ศิลปรัศมี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พงศภ์รณ์ ศิลปรัศมี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พงศภคั ชุติวรรณโสภณ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พงศภ์คั สุภคัวฒันะพงศ์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
พงศวิ์สิษฎ ์รัตนศรี พนาศึกษา อ านาจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พงศศ์ุกรีย ์ป้ันศิริ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
พงศอ์รัญชย ์ใหม่ไชย มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงษธ์าดา เทพปัญญา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พงษน์รา พรมน่ิม สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พงษพ์รรณ เทพพนม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูงวิศวกรรมระบบการผลิต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พงษว์รินท ์นิลพงษ์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิศวกรรมยานยนต์ ธรรมศาสตร์
พจชพร ภิราญค า สตรีศรีน่าน นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พชธกร อจัฉริยะประดิษฐ์ เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมระบบการผลิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชร คงเกษม มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พชร จนัทร ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
พชร ประสานทวีผล เขมะสิริอนุสสรณ์ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พชร รักช่วย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
พชรกฤตย ์สุขกุลพิพฒัน์ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
พชรดนยั วนัเพ็ญ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชรพนธ์ ประกอบ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
พชรพร นาคสุข เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชรพร บุญสิน สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
พชรพร อ่อนละมยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
พชรพล ทะสงัขาร์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)รับนกัศึกษา มจธ. ราชบุรี (รับนกัศึกษาเครือข่าย อ.แนะแนวฯ) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พชรพล ทาตะภิรมย์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชรพล พรหมมณี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชรพล รัตนกาย ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
พชรพล สีแดง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชรพล หนูแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พชรพล อินทร์เลิศ นครสวรรค์ นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พชรภพ ศิริรัตน์ไพจิตร สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
พชรภรณ์ กีเคียง สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พณฤฏฐ์ ช านิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
พณิชา ฉันทกิจนุกูล เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหิดล
พนธกร ศรีเงิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พนธ์กฤษณ์ จินดานุ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
พนชักร จิรสรรพคุณากร เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พนาธร ประเสริฐศรีพฒันะ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
พนาวุฒิ แสนพนัธ์ ขนุหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
พนิดา ชา้งนรินทร์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
พนิดา ชา้งนรินทร์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พนิดา ชา้งนรินทร์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ราชภฏัพระนคร
พนิดา วินิจวรรณกมล โพธิสารพิทยากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนิตตา ธญัญวิจิตรกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พนิตตา ธญัญวิจิตรกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมซอฟตร์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พนิตนนัท ์แพนอ้ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
พนิตพร กิตติวีระ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบูรณ์ นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
พนิตพร อุตรมาตย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พนิตพิชา สมแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พนิตวีร์ ทองฤทธ์ิ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พบธรรม มณีทอง ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรกนก หลีแคลว้ วิเชียรมาตุ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พรกมล วชัรีโยธิน ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
พรฉัตร แกว้แดง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พรชนก คะองักุ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พรชนก พงศพิ์สุทธ์ิวณิช วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรชนก อินทุพชั หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
พรชนิตว ์ขวญัยนื ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พรชนิตว ์อุดมเดช ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
พรชิตา พลเยีย่ม โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอ็ด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พรฑิตา เป้าหินตั้ง ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรณฏัฐา สิงหภาณุพงศ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ เกษตรศาสตร์
พรทิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
พรทิพย ์อ่อนนอ้ม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
พรธิดา จินดา ราชินีบูรณะ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
พรธีรา รังสีพรหม ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรนภสั จนัทร์โถ บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรนภสั จารุสาร บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
พรนภสั ป้ันงา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
พรนภสั ผาสุข พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พรนภสั ม่วงมิตร ตากพิทยาคม ตาก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
พรนภสั อินปนาม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
พรนภา พรรณดวง หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
พรนภา มารศรี บึงสามพนัวิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พรนชัชา เกศมี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
พรนชัชา รัตนช านอง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรนชัชา ศิริมัน่ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
พรนฐัชา ผูอุ้ตส่าห์ หอวงั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรนิภา อินพิชยั บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
พรประภา โชติวชัรินทร์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พรปวีณ์ ค  ามี ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พรปวีณ์ ฤทธ์ิณรงค์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
พรปวีณ์ ศรีอรุณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
พรปวีณ์ สร้อยทอง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรปวีศ ์ดาราค า วินิตศึกษา ลพบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พรพรรณ ปฐมเอม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
พรพรรณ พิลาแดง เลิงนกทา ยโสธร วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
พรพรรณ โพธ์ิอร่าม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
พรพรรณ สถาพรนานนท์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรพรหม คิว้สุวรรณ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
พรพสัวี สุวรรณพฒัน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
พรพิชชา บวัผดั สรรพวิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
พรพิพชัร สุวรรณวิชิตกุล บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พรพิม โกวิทพิทยาพงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรพิม โกวิทพิทยาพงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พรพิมล จีนเอม วชัรวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
พรพิมล มีภพ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
พรพิมล สมศรี บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา อุบลราชธานี
พรพิมล เอ้ือบณัฑิต สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พรภสัสร คงอุดมสิน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
พรรณกาญจน์ พิภกัดี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
พรรณธร บุญมี สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พรรณธิภา เบ็ญจรัตน์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
พรรณปพร พรหมสุข เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมอุตสาหการ สงขลานครินทร์ 
พรรณปพร ศรีวิชา คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก  าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
พรรณพร ไตรศิวะกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรรณพร อนนัตบ์ุญสุข หอวงั กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
พรรณพชัร พิเดช ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
พรรณพชัร พิศพรรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พรรณพิมล ถ่ินขาม นารีนุกูล นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ อุบลราชธานี
พรรณพิศุทธ์ิ หฤทยัถาวร กระสงัพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบอตัโนมติัหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ ขอนแก่น
พรรณพิศุทธ์ิ หฤทยัถาวร กระสงัพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบอตัโนมติัหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ ขอนแก่น
พรรณพิศุทธ์ิ หฤทยัถาวร กระสงัพิทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรรณภษา บริบูรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
พรรณภทัร ปาปะเก สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พรรณมยั พร้อมวงษ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พรรณระวี ทรัพยสุ์พรรณ อสัสมัชญัคอนแวนต์ นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ ธรรมศาสตร์
พรรณราย ช านาญเอ้ือ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
พรรณราย สุคง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
พรรณวภทัร์ โลหะสมัมากุล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พรรณวษา เพ่ิมพูล พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
พรรณสิริ เทียนมนต์ จนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พรรพษา สงัขนุ์ย้ อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
พรรพี ทศันศรี ตะพานหิน พิจิตร  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พรรษชล ศรีใสดี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พรรษชล หยดัน ้า อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
พรรษมน แจ่มสกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พรรัตน์ กรรณมณี พนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรลภสั กรมแสง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรวรินทร์ ตาริน ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พรวลยั ซ่อนกล่ิน นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
พรศิริ เน่ืองพนัธ์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรศิริ วฒันาศตานนท์ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
พรสวรรค ์วรรธนะกุล สงวนหญิง สุพรรณบุรี สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พรโสภา เอ่ียมสุขใส ศรัทธาสมุทร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
พรหมธิดา สกักะทตั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรหมนิมิต ยนืยาว นารีนุกูล อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต-์วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรหมพร พลพหล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรหมพร ภุมรินทร์ วาปีปทุม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พรหมพร เมืองสง สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ / ฟิสิกส์ สงขลานครินทร์ 
พรหมพร รอดสินธุ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอากาศยานสมยัใหม่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พรหมพลอย ศรีสวสัด์ิ มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
พรหมพิริยะ มาประดิษฐ์กุล พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พราวดนิ์พทัธ ยกุตานนท์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พริบพนัดาว ศิริสาคร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสตัววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พริมา สุริยนต์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
พรูมณฑล ์นาคสาร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
พฤกษา เทียมพนัธ์ เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พฤกษา ปิริยะ ก าแพงวิทยา สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
พฤฒพร สรรพอุดม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พลศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
พฤทธ์ิ กาญทนะศกัด์ิ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
พลกฤต กนัยายน คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พลกฤต คลา้ยคลึง สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
พลกฤต ไชยรัตน์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
พลกฤต ติกขนา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
พลกฤต ภาสุรกาญจน์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พลพจน์ เจริญวฒันสุข บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พลพร จนัทะราช ท่าบ่อ หนองคาย ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป กาฬสินธุ์
พลพล บ ารุง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลพล ศิริตนัหยง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พลภกัด์ิ หนา้นวล โยธินบูรณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุเชิงนวตักรรม(หลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงใชค้ะแนน O-NET เพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พลภคัร วงศช์นะ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พลวฒัน์ ทิวแพ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลวฒัน์ พวงมณี หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
พลวิชญ ์ขวนขวายทรัพย์ ระยองวิทยาคมปากน ้า ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พลสณัห์ พฒัน์ธนกิจ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
พลอยจนัท ์ช่างเรือ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
พลอยจนัท ์ช่างเรือ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
พลอยชมพู โชติประติมา นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ อุบลราชธานี
พลอยชมพู ยงุประโคน มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พลอยชมพู ยวุเชียร วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
พลอยชมพู เลียวกายะสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยชมพู ศรีสกุลวิวฒัน์ ราชินี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พลอยทบัทิม นุรักษ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พลอยธีมา จงสมบูรณ์โภคา สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนนครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลอยนภสั โยธินปภาสิน สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
พลอยนิตา โชตน์พชัรชยักุล เพลินพฒันา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยพรรณ แซ่ลู่ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยพรรณ เตง็ประยรู ศรียาภยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
พลอยไพลิน ชยัดา เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พลอยไพลิน เพ่ิมงาม สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์IPH ส านกัฯสาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พลอยไพลิน โภคินนนัทกุล พะเยาพิทยาคม พะเยา ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยมุกดา แกว้มุกดา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยรวี กะการดี โยธินบูรณะ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
พลอยฤทยั กนกวิรุฬห์ มาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลอยวรินทร์ ศรีศกัด์ินอก สุรนารีวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พลอยวรินทร์ หิรัญ แก่งคอย สระบุรี อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พลอยวรินทร์ อภิสิทธิกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลฏัฐ์ ชยางจารุนนท์ อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
พลิศ อาชวชาลี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
พวงผกา แนบเนียร สนัติวิทยา เชียงราย วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูงวิศวกรรมระบบการผลิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พศวตั ถ่ินกาญจน์วฒันา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พศวตั สุขรินทร์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
พศวตัร คงแสงชยั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
พศวีร์ ธิติเธียรพงษ์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พศิกา พงศาวดาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พศิชญาว์ิ ไวทยะวิจิตร มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ( I am Sci) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พศิน ศรีดิลก นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พศิน แสงจนัทร์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
พศุตม ์วุฒิเดชก าจร ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พศุตม ์อินทร์สงัข์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พสิษฐ์ จุลเพชร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตสตัวแ์ละวิทยาศาสตร์เน้ือสตัว์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พสิษฐ์ โวศรี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พอตะวนั จนัทรกุล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พอฤทยั ช่ืนจิตกุลถาวร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พกัตร์อร ภกัดี มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชัญานิษฐ์ กงถนั เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชัญาภา ศิริผดั บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัณพน จิตรกูลสมัพนัธ์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
พชัพร พิสาดรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
พชัร สุนทรนนท์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชัรณฐั บิดาโส รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
พชัร์ธมน พงศกรพิสิฐ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พชัรนนัท ์แกว้สองสี อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
พชัรพร กาญจนทอง ลือค าหาญวารินช าราบ นครปฐม วิศวกรรมศาตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหพรรมยาง (หลกัสูตรนานาชาติ)โคงการ "กลา้ยาง" ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS 4)สงขลานครินทร์
พชัรพร แกว้ข  า หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป-เคมี เกษตรศาสตร์
พชัรพร เจริญสุข กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
พชัรพร ฉายแกว้ สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ ธรรมศาสตร์
พชัรพร ทิสารักษ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พชัรพร เลิศทหาร วดันวลนรดิศ นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหิดล
พชัรพร วสุนธรารัตน์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พชัรพล เตง็สมเพชร ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พชัรพล สถาพร มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พชัรพล เหมือนมา ชยันาทพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
พชัรพล อินทรชาติ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชัรไพลิน ไชยพนัธุ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
พชัรภรณ์ นนัโต จอมทอง นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
พชัรมยั ไชยรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พชัรมยั แมนเมือง สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พชัรมยั ศรีสวสัด์ิ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
พชัรลกัษณ์ ปานกระโทก บุญวฒันา นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
พชัร์สิตา วชัรีพงศภ์กัดี นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พชัรา ศรีสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
พชัราพร ขนัทองดี พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
พชัราภรณ์ ดอกไมพุ้่ม อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
พชัราภรณ์ มาถาวร เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
พชัราภา เจือจารย์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
พชัราภา สุภาพ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
พชัริดา เด่นหนอ้ย วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พชัรินทร์ คงทรัพย์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
พชัรินทร์ ทองสุขพิมพ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พชัรินทร์ โพธ์ิรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกลา้ 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พชัรินทร์ ยานเยื้อน ชลประทานวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พชัรินทร์ ศรีวิชยั มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
พชัรินทร์ สุวรรณอกัษร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พชัรี องัคณิตย์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
พชัรีภรณ์ ชูทอง สตรีพทัลุง นครปฐม ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
พชัรีภา ประดบัดาว วิสุทธรังษี นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พฐันนท ์ชารี พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พฒันชาติ กุลแกว้ นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พฒันธร แซ่โซ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
พฒันธิดา ใยทอน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พฒันพงศ ์เช้ือบุญมี ศรัทธาสมุทร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
พฒันพล ชยัวงษา ศรีอยธุยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พฒันะ ราชชมภู สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต เกษตรศาสตร์
พณัณ์ชิตา ปาณะพงศจ์รัส บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พณัณ์ชิตา วุฒิกร สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
พณัณิตต์า ทัง่ทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พณัณิตา โฉมงาม ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
พณัณิตา โฉมงาม ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
พณัณิตา ปัญญาสงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
พณัณิตา ปัญญาสงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พทัธ์ธีรา โกษาจนัทร์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พทัธ์ธีรา ทองนพรัตน์ สาธิตเกษตรวิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (InternationalProgram) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พทัธ์ธีรา ธีระวฒันานนท์ เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พทัธ์ธีรา นามบุญ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
พทัธ์ธีรา สอนโพธ์ิธนตั สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พทัธนนัท ์ค  าใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
พทัธนนัท ์จนัทพิมพ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
พทัธนนัท ์จนัทรแสงเจริญ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
พทัธนนัท ์เจนวิริยะกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
พทัธนนัท ์ปาระมี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สาธารณสุขศาสตร์ ขอนแก่น
พทัธนนัท ์สิงห์สง่า พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พทัธนนัท ์หอมสนิท จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พทัธ์พงศ ์ปัญจอานนท์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พทัธพล ตนัสกุล เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พทัธวรรณ นุ่มไทย เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา นครปฐม  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พทัธวรรณ เฮียะเครือ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พทัธิฌา สมควรพาณิชย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พนักร ละอออ่อน สมุทรปราการ สมุทรปราการ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พนัชรพร ค  าศรี โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พนัธกานต ์กิจนุกร วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พนัธกานต ์วิเชียร เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(สมทบพิเศษ)รรับตรงใชค้ะแนนGAT/PATเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พนัธกานต ์สินสุพรรณ์ หนองก่ีพิทยาคม บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนัธธร จุมพลภกัดี ฤทธิยะวรรณาลยั2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พนัธิตร สีแยม้ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
พนัธิตรา ทองห้อย จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พนัธิตรา เลาหะพนัธุ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พนัธุเ์ทพ เอาเอกสิทธ์ิ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
พนัธุธ์ชั ฐนิตจิรเกียรติ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
พสักร จนัทร์สุวรรณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
พสักร จนัทร์อุดมสุข ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
พสักร ไชยพงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พสักร ศิริเอก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาดรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
พสักร สงัขส์มัฤทธ์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.วิทยาศาสตร์การเดินเรือ เกษตรศาสตร์
พสัขป์ภคั รักษากล่ินสุธิติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
พสัวี ริยาพนัธ์ พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
พาขวญั จนัทร์วิเมลือง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พาติกา สุตระ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พาฝัน ภู่พูลเพียร ราชินีบูรณะ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
พิจฤทธ์ิ ศรีจนัทร์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิจิตรา ใจรักษา บุญวฒันา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
พิจิตรา ศรีเพ็ชร มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิชชา บุญชุม หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
พิชชากานต ์ลีพุด วินิตศึกษา นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
พิชชาพร ก าเหนิดดี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชชาพร พลนิกร บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
พิชชาพร เพชราวุธ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั) มหิดล
พิชชาพร ภูอร่ามวฒันา เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและน าโนเทคโนโลยี ศิลปากร
พิชชาพร สตันาโค ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการการท่องเท่ียวและการโรงแรม นครพนม
พิชชาภา เกิดทว้ม พิบูลวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พิชชาภา โพตุ่น ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิชชาภา สาสนาม เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเคมี อุบลราชธานี
พิชชาภา สุทธิบุญ สตรีวดัระฆงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชชารัญชน์ พานิชการ อสัสมัชญัศรีราชา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุรับตรงใชค้ะแนน GAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชชารัตน์ ศรีพรหมษา ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชชาวีร์ เด่นอมรเลิศ พระแม่สกลสงเคราะห์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
พิชชาอร กล่อมเกล้ียง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจดัการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิทยาการส่ือสาร โดยวิธีพิเศษสงขลานครินทร์
พิชชุนนัทน์ จงอนุรักษ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พิชญ ์แสงไชย โยธินบูรณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชญญ์า คลา้ยพิทกัษ์ ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
พิชญฎา สงฆ์รักษ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิชญณ์ภทัร เนตรนิล เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
พิชญณิ ชูเลิศ ศรียานุสรณ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญธ์นิก เสาะสุวรรณ เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พิชญพงศ ์แสนค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
พิชญสิ์ณี สร้อยสุวรรณ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิชญสิ์นี ไชยมูล สารวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พิชญสิ์นี ภคินพิตรพิบูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
พิชญสิ์นี รัตนพนัธุ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญอ์าภา วงศวิ์ลาวณัย์ ราชินี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
พิชญะภา คงรส มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
พิชญา เกษาพนัธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
พิชญา แกว้สุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิชญา จนัปุ่ ม อนุบาลค าชะอี มุกดาหาร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
พิชญา เจริญศรีพรพงศ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
พิชญา หนูจนัทร์ นครนายกวิทยาคม นครนายก วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
พิชญาดา รัตนนนทชยัสุข อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
พิชญานิน เหม่นครบุรี สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชญาพร พ่วงจินดา อมัพรไพศาล นนทบุรี วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ธรรมศาสตร์
พิชญาพร พิรุณพฒันกุล เทศบาล5 เด่นห้า เชียงราย วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
พิชญาพร เพชรทอง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
พิชญาภคั เกือกแกว้ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
พิชญาภคั ขนักสิกรรม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พิชญาภคั เสริมศกัด์ิวรกุล ปัญญาวิทย์ ตรัง วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
พิชญาภา ทุมแสน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป-เคมี เกษตรศาสตร์
พิชญาภา พรหมกสิกร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ขอนแก่น
พิชญาภา พรหมอ่อน วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญาภา รัตนสุนทร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิชญุตม ์บงกชมาศ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร/การจดัการฟาร์มอยา่งชาญฉลาดและวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชยดา พุ่มเงิน โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
พิชยา สว่างมณีเลิศ อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
พิชวลัดา ศรีผลิน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
พิชยั เจียมวิวฒัน์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์ นเรศวร
พิชานนท ์เกตุแกว้ ทา้ยเหมืองวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
พิชามญช ์นิสภเรืองยศ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ ศิลปากร
พิชามญชุ ์ผุดผ่อง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิชามญชุ ์หล่อลิปิวงศ์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชิต มุนีวงศ์ มธัยมหนองจอก กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิณพิมาน พินพิสิทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พิทยา พรหมสุวรรณ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
พิทยารัตน์ วิยะ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิทยตุม ์เกิดสิน โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
พิทวสั โชโต พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิทวสั ทบัแว่ว อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิทวสั สิงหพล พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
พินทพิ์ชา ประพฤติดี ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
พินทุสร จิตติพุทธางกูร สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิพรรธ ชูเมฆ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พิพรรธ เทพโพธา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิพฒัน์ ประหยดัทรัพย์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิม พิมพจ์นัทร์ สตรีวิทยา2 นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมชนาถ เขม็กลดัทอง พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมญาดา ธวชัเกียรติศกัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรฯ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
พิมณ์รณา ชมพูชยัวฒัน์ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิมพช์ญา พุทธะพงศเ์ลิศ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิมพช์นก คนัธาโย ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและฟิสิกส์ ราชภฏัอุดรธานี
พิมพช์นก โคตะดี วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก ไชยวิทยวิ์วฒัน์ สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิมพช์นก แทนผล สตรีภูเก็ต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก รัตนวิชาโรจน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพช์นก ฤทธ์ิช่วย หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพช์นก หาแกว้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพณ์ทั อุสราภาพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพทิ์พย ์ทองไว วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
พิมพน์ภา ชาวนายก อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิมพน์ารา แดงอินทร์ ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิมพน์ารา วงศช์ยั สามคัคีวิทยาคม นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
พิมพน์ารา วิวฒัน์พาณิชย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
พิมพน์ารา สุขสมยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพนิ์ชา ศรีสมบูรณ์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิมพนิ์ภา นิพิฐเจนกิจ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นครปฐม นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพนิ์ภา ยะฝา สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
พิมพนิ์ภา แสงทองถวลัย์ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
พิมพนิ์ภา อรุณรุ่ง สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
พิมพป์ระภา เทพพิทกัษ์ สตรีวดัระฆงั นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พิมพพ์ลอย เงินปุ่ น ชยันาทพิทยาคม ชยันาท ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป-ชีววิทยา เกษตรศาสตร์
พิมพพิ์ชชา ฐานาพิชยัศกัด์ิ ดรุณาราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพพิ์ชา ยอดดี สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
พิมพพิ์พฒัน์ จิรวฒันาพนัธ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารนกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
พิมพพิ์ศา ขนุหอม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
พิมพพิ์ศา พนัธชนะ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพพิ์ศุทธ์ิ ผาสุข ชลประทานวิทยา นนทบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พิมพพิ์เศษ โสวรรณ์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยัสหวิทยาการ สาขาวิชาการออกแบบดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาการออกแบบดิจิทลั และ สาขาวิชาดิจิทลัเทคโนโลย)ี คร้ังท่ี 1 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิมพเ์พ็ญ สิทธิฤทธ์ิ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
พิมพแ์พรทอง โรจน์พจนรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พิมพม์าดา กนัตงักุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิมพม์าดา วงศเ์สาร์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพม์าดา วณิชพนัธุ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพม์าดา วนิชสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
พิมพม์าดา สว่างวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิมพร์ณฐั นีอ ามาตย์ สกลนครพฒันศึกษา สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พิมพล์ดา พิพฒันตนัติวชั บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพล์ดา รัตนภกัด์ิ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย-์กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย ์(สมทบพิเศษ)รับตรงใชค้ะแนนO-NETเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดีเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพล์ดา ล้ิมประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
พิมพล์ดา สงัขส์วสัด์ิ ปราจีนกลัยาณี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพล์ภสั ทิพรังษี บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
พิมพล์ภสั อกัษรประดิษฐ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
พิมพล์ภสั เอ้ือพทัธยากร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพลอย ยองเพชร เทศบาล6นครเชียงราย นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
พิมพว์ลชั พิศุทธ์ิภูมิเลิศ วิสุทธรังษี นครปฐม วิทยาศาสตร์  "Sci Seed สานฝัน คนพนัธ์ิวิทย"์ สงขลานครินทร์
พิมพว์ลญัช ์แกว้ลี สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
พิมพวิ์ภา เดชนะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหิดล
พิมพวิ์ภา รังแกว้ ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
พิมพชัฌา ซิงห์ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิมพิกา เชือกรัมย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
พิมพิชญา พชัระนิธิเจริญ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิมพิมาศ นาคนิยม ศรียาภยั ชุมพร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
พิมฟ้า ศรีเรือง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร พะเยา 
พิมมาดา แกว้รอด สิงห์บุรี สิงห์บุรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมลมาศ รัตนไพบูลย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
พิมลรัตน์ ภกัดีพฒันาทร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พิยดา ชลยทุธโยธิน ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิยดา ทนัทวี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกลา้ 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิยดา ธรรมดีกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พิยดา หะริตา สายปัญญารังสิต นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
พิรญาณ์ จิตตเ์ยีย่ม โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
พิรญาณ์ แจง้ไพร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิรญาณ์ศิริ ใจวนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
พิรญาณ์ศิริ ใจวนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ขอนแก่น
พิรพฒัน์ ไชยหอม อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
พิรพฒัน์ ยิง่แกว้ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
พิราภรณ์ ไพรลิน สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พิลาสินี บุญต่อ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
พิไลวรรณ รอดวิหก นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พิศมล ดุกหล่ิม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พิษณุ ชูประยรู สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิสชา ปานจินดา สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถมัภ"์ สิงห์บุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอากาศยานสมยัใหม่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิสชา ฤทธ์ิรักษ์ ศิริสาธิต สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั(สหกิจศึกษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิสนัต ์หลิวรุ่งทรัพย์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิสิฐ นาคภกัดี เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิสิฐพงษ ์วุฒิพงศ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
พิสิษฐ์ สุวรรณศรี พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีชอาภา สุขสมจิตร์ วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีนพฒัน์ ศรีวฒันะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรกานต ์ไฝ่ฝน สาธิตมหาวิทยาลยั พะเยา นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พีรญาพชัร์ สุขศิริวีรกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรณฐั พงษส์มรวย ราชวินิตบางแคปานข า กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
พีรณฐั เอ่ียมละออ สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พีรดล อนัแสน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ เกษตรศาสตร์
พีรดา คุณากรสิริรักษ์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย มหิดล
พีรดา ยอดแกว้ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พีรดา รักจนัทร์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและเคมี ราชภฏัอุดรธานี
พีรดา วีรวงศต์ระกูล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
พีรดา สารสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรดา สารสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
พีรดา อชัฌาเจริญสถิต เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มพิเศษ ศิลปากร
พีรดา เอ้ียวสุวรรณ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
พีรธชั พงษา หอวงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พีรนนัท ์พลสวสัด์ิ บา้นนาสาร นครปฐม ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วลยัลกัษณ์
พีรพฒัน์ ไชยชนะ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช สาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี
พีรพฒัน์ รูปข า สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
พีรพฒัน์ สีนนท์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
พีรพฒัน์ แสงใยมณี อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
พีรพนัธุ ์ล่ิมฤทธ์ินนทิภคั แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรภทัร จนัทะโน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พีรภทัร วงษศ์รี ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรภา ไชยกุสินธุ์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
พีรยา สร้อยบุญมา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการนนทบุรี นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พีรยา สองห้อง สายปัญญารังสิต นครปฐม วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
พีรวฒัน์ นวลสงค์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
พีรวฒัน์ เลากาวงศ์ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรวสั ยนตมุติ ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
พีรวสั รุจิราวาณิชย์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พีรวิชญ ์แกว้นิล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
พีรวิชญ ์เต่งศิริธรรม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พีรวิชญ ์บวักลา้ ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นเรศวร
พีรวิชญ ์พราหมณ์นาค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทุนการศึกษาสงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์
พีรวิชญ ์สดสวย สามเสนวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรวิชญ ์สุวจันานนท์ พระนารายณ์ ลพบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พีรวิชญ ์เอ่ียมสะอาด เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรศกัด์ิ มุขพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
พีระชยั พงษศ์รีเจริญสุข นางรอง บุรีรัมย์ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พีระณฐั ชยัเกิด สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
พีระพฒัน์ ค  าช่ืน เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พีระยทุธ สะอาดเอ่ียม มุกดาหาร มุกดาหาร กายภาพบ าบดั สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั มหิดล
พีรัช พูลพร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พุฒิพงศ ์ทัง่จนัทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พุฒิพงศ ์นิยมกิจการกุล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พุฒิพงศ ์นิลมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พุฒิพงศ ์ภกัดีบุรุษ อุดรพฒันาการ นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและฟิสิกส์ ราชภฏัอุดรธานี
พุฒิพงศ ์วงศว์ฒันะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พุฒิพงศ ์ศรีสอาด พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
พุฒิพฒัน์ เหลืองมโนธรรม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมซอตฟ์แวร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พุฒิเมธ ค  าเจริญ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พุฒิเมธ จิราพร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พุฒิเมธ ศรีชลไพศาล มารีวิทย ์พทัยา ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พุทธกร จนัทร์ไพร อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พุทธรักษา เหมืองจา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พุทธิชา กาญจนเตมีย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
พุทธิชา เอ่ียมเอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พุทธิมน หิรัญรัตน์ สตรีชยัภูมิ นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พุธิตา พวัเจริญ โสภณศิริราษฎร์ สมุทรสงคราม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พุธิตา เวชจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
เพชร จนัทร์พุ่ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เพชรกลา้ ประดิษฐ์มณีโชติ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
เพชรนภา พรมศร เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี  อุตสาหกรรมการเกษตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการโรงเรียนเครือข่าย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เพชรไพริน พุฒซอ้น เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เพชรลดา กระบูรภูรี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพชรลดา ขวยเขิน วิสุทธรังษี นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพชรลดา จินดาเพ็ชร นารีวุฒิ นครปฐม วิทยาศาสตร์/เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพชรลดา แฝงเมืองคุก สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
เพชรลดา พลอยเพ็ชร สตรีอ่างทอง อ่างทอง เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
เพชรลดา วงษส์วรรค์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ธรรมศาสตร์
เพชรลดา ศรีวรกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพชรเวท แซ่เอียว สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
เพชราภรณ์ บุญมี อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
เพชราวุธ มณีศุภโชค สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
เพ็ญนภา ขวญัม่วง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เพ็ญพนัธ์ ภาคีทรง สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เพ็ญพิชชา ขาวเมืองนอ้ย เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพ็ญพิชชา เด่นเวสสะ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กิจกรรมบ าบดั) มหิดล
เพ็ญพิชชา ลว้นอุดมศิริ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
เพ็ญพิชชา อินทร์อ่ิม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เพ็ญพิชา อยูว่ารีรักษ์ นารีวิทยา ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
เพ็ญภทัร อุย้เวง้ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
เพ็ญมนัตา จนัทร์โต พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยจุ์ฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพ็ญรดี ชีกวา้ง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วท.บ.เทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพพิเศษ ธรรมศาสตร์
เพ็ญศจี ลิมป์ศิลาทอง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพรียวพิงค ์เอกรัตน์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เพ่ิมพูน บุญฤทธ์ิ สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เพียงฟ้า บุญแกว้ สมุทรสาครบูรณะ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
เพียงฟ้า ศรีเจา้ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิคจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
แพรชนก ริมดุสิต ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
แพรทอง คงกุทอง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
แพรทอง หลา้ก ่า มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรนวล เอ่ียมระหง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
แพรพลอย บุญบวัทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
แพร่เพชรพลอย ยานะวิน เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหิดล
แพรว ค  าดี นารีวุฒิ ราชบุรี สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
แพรว จิตติวรภทัร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
แพรวพรรณราย แดงเจริญ ศรีอยธุยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวพชัรา ชุมดี สภาราชินี ตรัง สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
แพรวภณัฑิร เนียมอินทร์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
แพรวรรณ อาภรณ์ศรี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
แพรวา กา้นบวัแกว้ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวา ตรีพฒัน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
แพรวา ป่ินทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวา ฤกษชิ์นบุตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
แพรวา เหล่าบุตรสา อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาการจดัการสุขภาพทอ้งถ่ินและชุมชน กาฬสินธุ์
แพรวา อรรถมงคลชยั หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
แพรวา อรุณแสงศิลป์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวา ฮอนดา้ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ไพรชยา ปัญญาอินทร์ ตะพานหิน พิจิตร วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
ไพลิน ทองดี อมัพรไพศาล นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ไพลิน หิรัญภูวฐิติโชติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฟากฟ้า ประเสริฐอาภรณ์ สงวนหญิง นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฟาคิร เจ๊ะซอ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป-ฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ฟาเดีย มูนี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาเขตอ านาจเจริญ สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฟาติน กะละ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ฟาติน ช่อประทีป สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฟาติมะห์ อาแว คณะราษฎรบ ารุง นครปฐม ศึกษาศาสตร์ / เคมี สงขลานครินทร์ 
ฟาร์ติล ข  ามิน บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) ชลบุรี เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ฟาร่าห์ ตาวีเลาะ ศิริวฒัน์วิทยา กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
ฟาริดา ภกัดีชาติ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฟ้าใส ไทรบุรี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ฟาอีซ สาเล็ง สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ฟิรดาว เหล็มบู หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
ฟิลินลดา บวัทอง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
ฟูศกัด์ิ สุขช่วง ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ภคกรณ์ พดัแบน ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ครูแนะแนว วลยัลกัษณ์
ภคพร ห้องโสภา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภคภรณ์ สุวนราวฒัน์ ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภควฒัน์ คงศาลา บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภควฒัน์ โชตินพคุณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภควฒัน์ วธันารวี สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภควฒัน์ สุขไพศาล พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
ภควฒัน์ อ่อนทา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภควตั วสัสา สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภคิน ภทัรจินดาภูดิท เซนตห์ลุยส์ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ภณ ธนกรภคพงศ์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภณิดา แยบกระโทก คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภทรธร เกตุแกว้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกลา้ 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภทรพรรณ เช้ือสายสิทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภทรพรรณ เช้ือสายสิทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภรกร ศรีมยัพนัธ์ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภรต อ่วมพนัธ์ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต-์วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภรัณย ูเจริญมาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภรัณย ูมีสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
ภราดร ไกรสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
ภราดร มนสัสนิท ตราษตระการคุณ ตราด ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภราดร วงศไ์พเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภฤศพร หนูเอก หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภวพล เพ็ชรช่ืน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภวพล เพ็ชรช่ืน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ภวรัญชน์ เตชะธนบูรณ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภวตั จนัทร์ร าไพ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภวตั ป่ินทอง ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภวตั รักชอบสนัติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียชีวการแพทย-์ วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภวิตรา พรประสิทธิกุล ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ภวิศ รุ่งทิวาสุวรรณ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภวิศ วรพงศพ์ฒัน์ บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ภวิศรา จริยพงษไ์พบูลย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ภกัดิชาติ แกว้บวั โรงเรียนสา น่าน วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภคัจิรา รัตนนอ้ย เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ภคัจิราภรณ์ ปู่ มาก ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ภคัธีมา มุทาวนั อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ภคันนัท ์สิริกานตยปุกฤต เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภคัพล ทบัลอ้ม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
ภคัมินทร์ ศรีสวสัด์ิ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภคัวิชญ ์ศรีอินทร์สุทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภคัวิชญ ์ศรีอินทร์สุทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภชัฌากร บุญยะ นครสวรรค์ นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
ภชัรนนัฐ์ การเพียร สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภชัราพร อ่วมสร้อย หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
ภฎัฎารินธ์ ไฝ่ทอง อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภฏัภรณ์ อุเทนหลอย วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
ภณัฑกานต ์รัตนาวสิกุล กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและน าโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ภณัฑิรา โงว้สกุล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภณัฑิรา ชินวุฒินนัท์ บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีพิเศษ ศิลปากร
ภณัฑิรา พุ่มพวั พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
ภณัฑิรา หะระหนี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ภทัทมาลิน วงษวิ์บูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภทัทิยา ตะนา ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัทิยา พลอาวุธ วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ภทัธรพร ผาสุข ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารพิเศษ ศิลปากร
ภทัธิญาภรณ์ แก่นจนัทร์ กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ภทัร ศรีลาโชติ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/Software Engineering (International Program) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรกร วิบูลยช์าติ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ภทัรกร สลามเตะ๊ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตสตัวแ์ละวิทยาศาสตร์เน้ือสตัว์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภทัรกฤต พุทธเมธา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ภทัรกฤต พุทธเมธา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภทัรกลัญ ์จิตติพลงัศรี เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภทัรชยั ตั้งนวสิน กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภทัรดนยั แกว้ด าเกิง เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
ภทัรดา จินดาพล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สงขลานครินทร์
ภทัรดา เธียรเงิน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ภทัรเดช เครือวีระ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
ภทัรธร ศิริธรรม ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรธิดา กะระโสภณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรนรินท ์มากรักษ์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั Active Recruitment ปีการศึกษา 2567 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภทัรนนัท ์จรุงกีรติวิมล ดรุโณทยั ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรนนัท ์พวงชมพู ศรัทธาสมุทร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
ภทัรนนัท ์เมฆแสน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ภทัรนนัท ์อุดมสิทธิโชติ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหิดล
ภทัรนนัทน์ จนัแดง มหาวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ภทัรนิษฐ์ สุวรรณโสภณศิริ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภทัรประภา บุลสถาพร เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ภทัรพนธ์ อศัวมาลยัพร เทพศิรินทร์นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรพร โกสุม จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรพร ยีว่าศรี พรชยัวิชชาลยั กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภทัรพล ภูผาพฤกษ์ บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ภทัรพล ราษฎร์บ ารุง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภทัรพล ฤทธิณรงค์ วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
ภทัรพล สนโต อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
ภทัรพล หมายเจริญ นครสวรรค์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรภรณ์ มธุรัสสกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ภทัรภา วงศจ์า บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
ภทัรภา อุดหนุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรภูมิ ทบัทิม สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภทัร์ภูมิ สุทธิพงษวิ์จิตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ภทัรมน เกษมวรภูมิ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ภทัรมน ชยัขนัท์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรมน แตงโสภา เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ภทัรมน สถาพร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรมน สระศรี วีรวฒัน์โยธิน สุรินทร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.นวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ภทัรมน อุบลวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ภทัรลภา ฉ ่าเยน็ สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบุรี สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภทัรวดี ช่ืนอารมณ์ สตรีสมุทรปราการ นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภทัรวดี พูลสวสัด์ิ ปากพนงั นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
ภทัรวดี ลกัษณะ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
ภทัรวดี ศรีบุญไทย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรวรรณ ควนวิไล ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ภทัรวรรณ ศิริประเสริฐสุข กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ภทัรวรรณ แสนแกว้ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ภทัรวรินทร์ อินทร์แกว้ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ภทัรวตั ทานะมยั หินกองวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ภทัรศกัด์ิ ผาบสิมมา ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและชีววิทยา ราชภฏัอุดรธานี
ภทัรสุดา จิตตะวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ภทัรสุดา ดอกบวั สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการสาธารณภยั นวมินทราธิราช
ภทัรสุดา ตอนปัญญา พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ภทัรสุดา ปานโฉม เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ภทัรสุดา พรหมขนุทอง ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิซาเคมี ศิลปากร
ภทัรสุดา พุ่มทอง พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรสุดา วฒันาโยธิน สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ภทัรอร ภูขมงั สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรอร สมัฤทธ์ิมโนพร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
ภทัระ เลิศสิริสุข เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรานิศฐ์ ภควตัร์กุล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรานิษฐ์ กระจ่างแจ่ม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ภทัรานิษฐ์ จนัทราสินธุ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
ภทัรานิษฐ์ นพคุณ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยสุีขภาพและความงาม เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ภทัรานิษฐ์ ลีวงศเ์จริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทลัและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
ภทัรานิษฐ์ สมมุติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัราพร ดว้งลา ยโสธรพิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัราพร ตน้วงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
ภทัราพร รักธรรม ลาดปลาเคา้พิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตอ านาจเจริญ สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภทัราพร รักธรรม ลาดปลาเคา้พิทยาคม กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภทัราพร ล่ิมเจริญ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภทัราภรณ์ ตั้งบูชาเกียรติ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ภทัราภรณ์ ตั้งบูชาเกียรติ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ภทัราภรณ์ ทองนาค ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ภทัราภรณ์ สุกสา ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภทัราวรรณ สนัติบวรวงศ์ เซนตปี์เตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัราวรัย ล ้าเลิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภนัทิลา สมรรถกิจวณิช หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ภสักร ทองปัตย์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถิติ เกษตรศาสตร์
ภสัร ชมสวนสวรรค์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ภสัสร จิรศกัด์ิสม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ภสัสรณฐั แยม้พวง ราชินีบูรณะ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ - วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภสัสิษฐ์ ชาญวิทยพนัธ์ นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน่ สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภากร เลาหกานตนิ์ยม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ภาคภูมิ บวัคง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภาคสิริ กาญจนศิริสมบติั บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ภาคิณร์ บุญสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
ภาคิน แขวงโสภา ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝ่ัง ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
ภาคิน สุปัญจนนัท์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมขนสงทางราง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาณุ เทียมล้ี สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาณุพงศ ์คนัธศกัด์ิศิริ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาณุพงศ ์ชยัมีเขียว ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ภาณุพงศ ์นนัทสงัข์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาณุพงษ ์พ่วงพวง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภาณุพนัธ์ จนัทร์อินทร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ภาณุมาศ บุตรวงค์ ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
ภาณุมาศ ศิริพิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาณุวฒัน์ ธรรมคง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภาณุวฒัน์ น่ิมนาง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
ภาณุวฒัน์ สถาปิตานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ภาดา ลีฬหานาจ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
ภาทิศา เตชธนพงศ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ภาธร ยงัละออ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภานรินทร์ เปียกบุตร อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภานุพงศ ์หน่อทา้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภานุพงศ ์หน่อทา้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภานุพงษ ์ช่วยธานี ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภานุพงษ ์สุขสี สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภานุวฒัน์ ก๋าแก่น เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภานุวฒัน์ กาวิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ภานุวฒัน์ แช่มช่ืน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ภานุวฒัน์ บวัเพ็ชร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
ภานุวฒัน์ ประมายนัต์ พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปีรับนกัเรียน  วมว. 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภานุวฒัน์ โพธ์ิแกว้ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
ภานุวฒัน์ หวงัเจริญ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ภานุวตัร ศรีทะวงษ์ ปทุมรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ภาพตะวนั สุขมุ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ภาพพิชญ ์พงศพ์ฒันาวุฒิ สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภาพิมล ผูอุ้ตส่าห์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสตัววิทยา เกษตรศาสตร์
ภาพิมล ผูอุ้ตส่าห์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาพิมล พานิช วิสุทธรังษี จงัหวดักาญจนบุรี กาญจนบุรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
ภามินี วงศโ์ท๊ะ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ภาราดร บวัพุ่ม สิงห์บุรี สิงห์บุรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
ภาริดา เสาร์วงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภารุพงษ ์ชูมงคล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ เชียงใหม่
ภารุพงษ ์ชูมงคล อุตรดิตถ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ เชียงใหม่
ภาลินิน ฟองชยั ตะพานหิน พิจิตร สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
ภาวชั วรมุสิก นครสวรรค์ นครสวรรค์ วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(V-TECH) ธรรมศาสตร์
ภาวตั บุญจนัทร์เชย อสัสมัชญั คอนแวนต ์ล านารายณ์ ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาวิณี พูลภกัดี วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ภาวิณีย ์ขนุไกรประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ภาวิณีย ์อธิชยัธนศกัด์ิ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ภาวิดา ยะระสิทธ์ิ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาวิดา ลียะวณิช สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภาวิดา อภิวนัทนาพร ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ภาวิตา สารรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ภาวินี ศิริรัตน์ ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
ภาวินี สารเถ่ือนแกว้ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาษิตา แกว้มณี ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ภาสกร สมบติัไพบูลยช์ยั มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาสกร สิงห์ธงยาม ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภาสกร สิงห์ธงยาม ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภาสกร สุรองักูร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ภาสวฒัน์ ไทรงาม สุราษฎร์ธานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภาสวฒัน์ ไทรงาม สุราษฎร์ธานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภาสิณี บุญชู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาสินี ศุภวฒันสรณ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาแสง พุกกะเวส โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการและเทคโนโลยพีอลิเมอร์ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภิชญาภา ผ่านส าแดง บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
ภิชาญภจน์ ขาวงาม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภิญญดา จนัทร์ศรี อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภิญญดา โตประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ภิญญดา พูมหิรัญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ภิญญพฒัน์ จิโรภาสวรพงศ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ภิญญาพชัญ ์บุญชยัยะ นารีวิทยา ราชบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ภิญญาพชัญ ์รังสรรค์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ภิญญาพชัญ ์หาญธ ารงวิทย์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภิญรดา ทองสุข สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ภิรญา ตฤษณานวกิจ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ภิสรรณ จิตสุภานนัท์ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภีมภทัร ติยะจามร พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภีมวศั จนัทสีหราช เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภีรพฒัน์ ทองบวั หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
ภีรวิช บุญอุไร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภีระพงศ ์หาญสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ธรรมศาสตร์
ภุชงค ์ฤกษว์รารักษ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภู ภู่เพชร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูกฤษ อ่ิมจิตร์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา-วิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคุม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูชิต เตง็จารึกชยั สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูชิตา ค  ามุง เพชรพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ภูชิส วรรณกลดั เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสอวน./วมว มหิดล
ภูชิสส์ พนงัแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภูดิท สาระชีพ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ภูดิภทัร์ พูลเพ่ิม สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นเรศวร
ภูตะวนั ค  าพระ พยคัฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภูตะวนั ใจวีระวฒันา ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภูธเนศ จนัทร์ค  า นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ภูนารา สายทองวิภาธร สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร/การจดัการฟาร์มอยา่งชาญฉลาดและวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูบดี แยม้นิล เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภูบดี แยม้นิล เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ภูบดี สุตนัรักษ์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกวิชาการ เกษตรศาสตร์
ภูเบศ ติณณ์วรเดช ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภูเบศ สุวรรณโณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ภูผา ดีดว้ยชาติ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูฟ้า งามอจัฉริยะกุล พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ภูมิ โชติวฒันสิริ ศรีอยธุยา นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูมิ พลปัถพี หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภูมิเขตต ์ผุดผาด เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภูมิชน ภกัดีชน นครนายกวิทยาคม นครนายก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ภูมิธเนศ เรือนทอง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ภูมินทร์ คฤหานนท์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ภูมิพฒัน์ กิจสินธพชยั วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต เกษตรศาสตร์
ภูมิพฒัน์ กิจสินธพชยั วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ภูมิพฒัน์ ชูนครพฒัน์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ภูมิพฒัน์ เพลินจิตจ ารูญ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ภูมิพฒัน์ ส้มเขียวหวาน สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ นครปฐม วิศวกรรมวศัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิภทัร วิชิตพนัธุ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูมิภาค ภูผา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ภูมิรพี ธนะรุ่ง กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูมิรพี ศรีฟ้า สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภูมิรัตน์ ทองเสมียน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภูมิหิรัณย ์สุโขพล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
ภูมิหิรัณย ์สุโขพล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ภูมิเอก จนัทร์กล่ิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
ภูริ เกษมราษฎร์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ภูร์ิ ศิริประเสริฐ บูรณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภูริช กิจสกุล เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริช เกาะก่ิง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมวศัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริชญา จินตนาวงษ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภูริชญา อ่อนโพธ์ิเต้ีย เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริชยา หิรัญสาลี สายปัญญารังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
ภูริณฐั เคียงจตุัรัส เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริณฐั ไชยรุ่งเรือง บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริณฐั ตาธง สิงห์สมุทร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริณฐั บุตรหล่อ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ภูริณฐั ปรีด์ิเปรม พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูริณฐั ล าเผือก พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภูริดา ทวีแสง ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริตา ด่านถาวรสุริยะ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริทตั โฉมยงค์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริทตั สาวินาจ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภูรินท ์สามประดิษฐ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ภูรินทร์ โสภณวุฒิสกุล อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ภูริพฒัน์ พร้ิงพฒันพงษ์ หอวงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริพฒัน์ พร้ิงพฒันพงษ์ หอวงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภูริพฒัน์ ศรีงาน บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์วิศวกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูริภทัร ทองแกมแกว้ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูรีทตั ศรีเมือง สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
ภูวดล บุญแท้ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูวดล รัตนศรีทอง มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูวนยั เข่งคา้ ตราษตระการคุณ ตราด นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูวนาถ มีบุญ ปัว น่าน วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูวเมศฐ์ พงศสิ์ริเมธี บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูวฤทธิ นาควานิช แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ภูวสิษฎ ์มุง่ออ้มกลาง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภูวสิษฎ ์มุง่ออ้มกลาง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
ภูวิช เจริญวงศ์ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทานลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
ภูวิศ ศรีรักษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอากาศยานสมยัใหม่ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภูวิศา สงคดี์ สายปัญญารังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูษณิศา พุ่มแกว้ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
ภูษณิศา โพธ์ิโต เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ภูษณิศา เสียงใหม่ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูสิทธิ โนนพลกรัง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ภูสุดา จุลหริก ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
เภตรา ช่ืนอารมณ์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มงคล แซ่หยาง กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มงคลพฒัน์ มุง่มิตร ปากพนงั นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
มณฑาทิพย ์เสือกอ้น วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มณฑิตา เครืองา้ว กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วลยัลกัษณ์
มณฑิตา ไชยบุญตนั เทิงวิทยาคม เชียงราย สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
มณฑิตา หนูนอ้ย สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
มณฑิตา หนูนอ้ย สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มณฑิรา แกว้มีแวว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุรับตรงใชค้ะแนน GAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มณฑิรา สจัจานนท์ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
มณตกานต ์วชัโรทยั ปากเกร็ด นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
มณวชิระวิท รัตนวิสิฏโชติ เทพศิรินทร์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
มณินทร อมรฤทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยกุต์ สงขลานครินทร์
มณิสรา บุรณนานนท์ ระยองวิทยาคม นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มณิสรา วิเศษรณยทุธ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์
มณีกานต ์ธนูทอง พรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มณีกานต ์ธนูทอง พรตพิทยพยตั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
มณีพรรณ สุขโข วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
มณีรัตน์ หงอสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
มธุชา ประกอบกิจ สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มธุรดา รัตนานก ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
มธุรส คงธนสถิตย์ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
มนตชิ์ตา โสธน หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
มนทกานต ์สุพรรณ์ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีศาสตร์) มหิดล
มนทกานต ์อึงฤทธิเดช ดรุณาราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
มนธิชา มัน่เมือง วดัป่าประดู่ ระยอง เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิคจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
มนธิชา มัน่เมือง วดัป่าประดู่ ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มนรดา ดวงกลา้ ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
มนรดา ทองอยู่ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มนรดา ภาณุวฒัน์สุข โยธินบูรณะ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
มนรดา รักสุจริต ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มนสิชา ส าราญวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
มนชัยา สโมทยั พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
มนญัชยา เรณูรัตน์ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบุรี สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
มนญัชยา ศรีหาบุตร ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
มนญัชยา สุวรรณมุสิก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สงขลานครินทร์
มนญัชยา โสภณวสุ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
มนณัชญา หม่ืนภกัดี วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มนนัญาพร พจน์สร ไม่กรอก - โรงเรียน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มนสัชญา ทองมูล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบอตัโนมติั หุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ ขอนแก่น
มนสัชญา ทองมูล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบอตัโนมติั หุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ ขอนแก่น
มนสัดา สิทธิด ารงค์ สตรีศรีน่าน นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
มนสัธีร์ ทองรอด เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) ศิลปากร
มนสันนัท ์เน่ืองชมภู สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
มนสันนัท ์ประหยดั บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา อุบลราชธานี
มนสันนัท ์มงคลทวีสิน เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี แม่โจ้



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
มนสัวรรณ รักปัญญา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
มนสัวี ป่ินแกว้ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มนูวิทย ์นาเมืองรักษ์ ร่องค า กาฬสินธุ์ สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั Active Recruitment ปีการศึกษา 2601 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มรรค หุ่นศรีสกุล ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มรุพงศ ์หนูชา้งเผือก นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มลลิกา สุขารมณ์ ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มคัพงษ ์สิริวิรัชตก์ุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มคัรพงษ ์สมบูรณ์ ชลประทานวิทยา นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มชัฌภคั แกว้กลาง ปากช่อง นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหิดล
มชัฌิมา ใจแกว้ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
มญัฑิตา พอ้งพาน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
มทันา ณรงคศ์กัด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาสารคาม
มทันา ณรงคศ์กัด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาสารคาม
มทันา เศรษฐสุข สตรีพทัลุง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
มลัลิกา ธรรมจิต สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
มลัลิกา เอกวิริยะกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
มสัณีย ์ศรีเพราพงศพ์นัธ์ เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
มสัลิน วรรณประเวศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มานะ โปรณะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มานามิ อิชิโอโดริ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหิดล
มานิดา สุริยะเพ็ญ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
มานิตา พรหมจนัทร์ ฉวางรัชดาภิเษก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
มารวย วนัทอง ศรียาภยั ชุมพร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
มาริษา ทศันธารากร สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
มาริสา กาญจนรุจิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา อกัษรศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มาริสา หงส์ชนะกิจ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
มาวิช ปรีเปรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
มาวิน ทุมมานนท์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มิกดาม หีมมิหนะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
มิเกล สุขเกษม อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ม่ิงขวญั บุตโรบล วชัรวิทยา ก าแพงเพชร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ม่ิงขวญั เหล่าจนัทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
ม่ิงเมืองจนัท ์นาวินธรรม ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มินตรา กระจาด วิทยานุกูลนารี นครปฐม สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
มินตรา ขนัมะณี วาปีปทุม มหาสารคาม ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเคมี อุบลราชธานี
มินตรา พงษใ์หม่ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
มินตรา ศรีวิชยั ศรีพฤฒา นครปฐม วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มินทร์ธาดา ค  ามัน่ มธัยมวดัดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
มิรันตี ผลเทิ้ม วินิตศึกษา ลพบุรี วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
มิรา วชัรชินวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มิเอะ เดมิสุ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มีสุข ภาวะดี แก่นนครวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
มุกดา สิขเรศเพชร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มุฆลิสซ์ โสวณา สาธิตอิสลามศึกษา นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
มุฑิตา สุริยะพรหม สตรีศรีน่าน นครปฐม วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
มุทามาศ พะสุรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ธรรมศาสตร์
มูฮมัมดัอซัมี อะละมาด หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้างพิเศษ ธรรมศาสตร์
มูฮมัหมดัชารีฟ แวดาโอะ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
มูฮมัหมดัโยฮนั กาเจ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เมฆินทร์ นามวงษ์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เมฑิรีย ์วิมุตตินนัท์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬาความสามารถดีเด่นระดบัชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เมทนี เวศพนัธุ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เมทินี จนัทร์ศรีนวล เทศบาล 3 บา้นเหล่า อุดรธานี  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
เมทินี จูณีนารถ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เมทินี ศรีคชไกร ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
เมธสั ศรีคงจนัทร์ อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เมธา แสงคง โยธินบูรณะ นนทบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
เมธาพร แกว้เขียว อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เมธาพร โทษาธรรม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
เมธาพร บุญมี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เมธาพร บุญมี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
เมธาพร สุทธิจินดา รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสงัฆราชูปถมัภ์นครปฐม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เมธาวี แซ่หลิม พิชยัรัตนาคาร ระนอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี แม่โจ้
เมธาวี ปัญญา สตรีศรีน่าน นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์(รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เมธาวี ลกัขณาภิรมย์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เมธาวี สุทธิโชติ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
เมธาศกัด์ิ ทิพยก์องลาศ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เมธิชยั ดวงจิต ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์พิเศษ ศิลปากร
เมธิตา พระเมือง สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เมธิส อินแจง้ ตากพิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาเคมี มหิดล
เมธี หยง้แกว้ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
เมวิษา กาญจนสุวรรณ์ สตรีศรีน่าน น่าน วท.บ.เทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพพิเศษ ธรรมศาสตร์
เมษว์นี หงษสู์ง ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
โมกขเ์มธา มีจนัทร์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล
ยลดา พงษช์อุ่มดี อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ยลดา อิวชาวนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ยลนา คร่อมกระโทก อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ยศกร โกศวตั รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ยศกร มณีอินทร์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ นเรศวร
ยศกฤต มูลสาคู สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ยศธนภูมิ ศรีงามเมือง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติและวิทยาการขอ้มูล ขอนแก่น
ยศธนภูมิ ศรีงามเมือง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติและวิทยาการขอ้มูล ขอนแก่น
ยศพนธ์ สุทธิสถิตย์ ปราโมชวิทยารามอินทรา นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
ยศพร ชาติศกัด์ิ ธญับุรี ปทุมธานี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ยศภทัร ภู่งาม พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ยศวร ชูมาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตพสวท. ป.ตรี-โท-เอก มหิดล
ยศวริศ คิละลาย สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ยศวิน ศรีจนัทร์ฉาย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ยศวิน ศรีจนัทร์ฉาย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ยศวีร์ ทองมูล สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ยสุตมา ทองเกล้ียง พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ มหิดล
ยอดขวญั นาจกัร์ เมืองแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ยิง่ลกัษณ์ เรืองสิน พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ยทุธชยั เทพมณี อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ยทุธนา ไชยหงษค์  า เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ยทุธนา ยงัเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
ยทุธภทัร ไชยสงค์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ยทุธศาสตร์ บุญรอดรัมย์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
ยพุารัตน์ อุ่นชู เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ยวุดี พ่อบาน ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
เยาวพา ฉายเพ็ชร์ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
เยาวภรณ์ อรุณไพศาลกิจ เทพศิรินทร์นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมวศัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เยาวลกัษณ์ อ านวย เมืองพทัยา11 (มธัยมสาธิตพทัยา) ชลบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
โยษิตา มณีวงศ์ นราธิวาส นราธิวาส วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
โยษิตา รักษาสตัย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมติั (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
โยษิตา สมณา มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์ นวมินทราธิราช
โยษิตา แสงราม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รชต แผว้พลสง พทัลุง นครปฐม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
รชต พิริยวิรุตม์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รชต ไวยพนัธ์ สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วลยัลกัษณ์
รชต สุชลพานิช หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
รชต สุชลพานิช หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
รชต อ่างแกว้ Byrne Creek CANADA วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการท าความเยน็และปรับอากาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รชนิชล ยงัพลขนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯีวิศวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รชยา เพ่ิมสินทวี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รชานนท ์นาไชยโย เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
รชานนท ์ศรีพรหมษา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
รณกร แซ่ตั้ง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รณกร ลกัษมีพิเชษฐ์ เพลินพฒันา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รณิดา สุกดิษฐ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
รณิษฐา พรมวฒั สระบุรีวิทยาคม นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ กาฬสินธุ์
รติพงษ ์จนัตา สรรพวิทยาคม ตาก วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
รติพงษ ์พงษอ์ริยะ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รติพงษ ์พงษอ์ริยะ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รติรัตน์ อ  านาจเกียรติกุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รติริน ลิมปกาญจน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รพีพรรณ สุวรรณรัตน์ เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามคัคี) สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
รพีพรรณ อภิญญาลงักร มารดาอุปถมัภ์ แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
รพีร์ ดอนมูล บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ร่มฉัตร คีรีรักษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รมยกร มีค  า เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ นเรศวร
รมิตา กมลพฒันะ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
รมิตา แสวงดี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รรรรรร รุจิภาภคัพร ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รรินสิริ สิริเมฆวงศ์ ราชินี กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
รวงขา้ว มีสุนทร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
รวิ สุหงษา ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
รวิกานต ์แกว้พูลปกรณ์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รวิช จนัทร์คลา้ย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
รวิช จนัทร์คลา้ย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรนานาชาติ ขอนแก่น
รวิชญ ์วงศแ์สงอนนัต์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
รวินทนิ์ภา ถาวรนิวตัน์สกุล นครสวรรค์ นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
รวิพร บุญกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวิพร สายทองแกว้ วรนารีเฉลิม สงขลา สาขาวิชา เคมี ราชภฏัสงขลา
รวิพล พฒัน์ชยัวุฒิกุล พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รวิภา มว้นทอง ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร นครปฐม ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
รวิสรา ขจรผล สตรีสมุทรปราการ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
รวิสรา จนัทร์ลอย หอวงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
รวิสรา พรหมนอ้ย อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
รวิสรา หล่ออริยา พิชยัรัตนาคาร ระนอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
รวีพลอย รูโปบล เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบุรี วิทยาศาสตร์แลละเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
รวีโรจน์ โพธ์ิเขียว สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
รวีวงศ ์สนัติสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
รวีวรรณ อภิเษกมงคล ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รวีวฒัน์ เชียงนอ้ย พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รศวจัน์ ธีรธนวฒัน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
รศวจัน์ ธีรธนวฒัน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
รษา พวงธนสาร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
รสริน ปิณฑะบุตร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รสสุคนธ์ โพธ์ิงาม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
รสา ศรีตระกูล ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รสิตา นามนวด เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รสิตา วงศเ์สนารักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
รหัท พุทธรักษา ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รอซิดีน เจ๊ะมามะ นราธิวาส นราธิวาส วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ระพีพฒัน์ บรรจงปรุ มาเรียลยั สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ระลินทิพย ์พรมทอง เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคนิคการแพทย์ บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ระลินธร พชัรพงษศ์กัด์ิ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ระวีวรรณ จริงจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
รักชนก ตุ่นค า ห้องสอนศึกษา แม่ฮ่องสอน ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
รังสิมนัตุ ์รินตุมมา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
รัชกาญจน์ เลิศประวติั เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
รัชชานน ต่ออ านาจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รัชชานนท ์แกว้ศิริ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
รัชชานนท ์งามเขต อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัชชานนท ์จิตรอาษา เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รัชชานนท ์เจริญผล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
รัชชานนท ์เจริญศิริ อุดรคริสเตียนศึกษา อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รัชชานนท ์ชูเซ่ง สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วลยัลกัษณ์
รัชชานนท ์พฤกธารา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
รัชชานนท ์ล าทอง พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการฟาร์มอยา่งชาญฉลาด และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชชานนท ์วฒันรุจิราพนัธ์ ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(V-TECH) ธรรมศาสตร์
รัชชานนท ์หิรัญรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รัชชานนท ์อ่ิมนวล สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จงัหวดัปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์
รัชชานนท ์เอ่ียมฐานนท์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝ่ัง ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
รัชฎาภรณ์ ก่ิงแกว้ ค  าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รัชตะ หม่ืนรัตน์ ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
รัชนก กองศรีเกษ กุมภวาปี อุดรธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
รัชนาท เรืองอุไร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
รัชนี สุขสว่าง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
รัชนีกร ไชยวงัราช ล าปางกลัยาณี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
รัชนีกร แสงสุวรรณ สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศิลปากร
รัชพงศ ์ตรองอุดมสกุล สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
รัชพงศ ์ตรองอุดมสกุล สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
รัชพงศ ์วงษง์าม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรี สุพรรณบรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ ศิลปากร
รัชพล ธรรมโกวิทกุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รัชพล พลวงคษ์า สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ(วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัชภทัร เศรษฐธรกุล อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัญชนา ทวีสุข ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รัญชิดา อนนัตอ์าชญาสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
รัฐธีร์ เรวตัร์คุณานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัฐธีร์ สุวรรณแสงชูโต บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รัฐนนท ์ปานขาว พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัฐนิติกรณ์ ผกามาศ อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รัฐพล มีลาภ เทพศิรินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รัฐภูมิ ประดิษฐ์ดว้ง ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัฐวชัร์ จนัทร์ศิริยศ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์า สงขลานครินทร์
รัฐวินท ์พงษป์รีชา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รัฐศาสตร์ นาเสง่ียม ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
รัฐศาสตร์ ภกัดีชน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัตติกาญจน์ บ  ารุงศรี สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัตติโชติ บุญสิงห์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
รัตติยากร สุวรรณสินธุ์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม / อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สงขลานครินทร์ 
รัตน์ชนก วะราโภ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
รัตน์ติพร หาญประเสริฐ มารีวิทยาปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯีวิศวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รัตนราช อบอุ่น สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยธีรณีวิทยา ขอนแก่น
รัตนวลี บางจริง ชลประทานวิทยา นนทบุรี กายภาพบ าบดั สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั มหิดล
รัตนศกัด์ิ ทิมครับ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัตนากร บวันอ้ย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
รัตนากร สงวนสตัย์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรศาสตร์
รัตนากร เสนชุ่ม วชัรวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
รัตนาพนัธุ ์พงษช์ะเกาะ สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
รัตนาภรณ์ บุญอนนัต์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรีสาขาวดัพระพุทธบาท สระบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
รับขวญั ธีรอิทธิพฒัน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)รับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รับขวญั ธีรอิทธิพฒัน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รับพร องัคะชยัวนิชสกุล สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
รัสรินทร์ นิธิเจริญอริยะ สตรีวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ราชนรินทร์ น่ิมออ้น พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ราตรี หมดัสะ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ราภิญ พ่ึงโพธ์ิ พระมารดานิจจานุเคราะห์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ราภิญ พ่ึงโพธ์ิ พระมารดานิจจานุเคราะห์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รามิล เตม็วิรุฬห์พงศ์ ทรงวิทยาเทพารักษ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์/สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ราเมนทร์ อารีมิตต์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
ราโมน่า รุ้งสาตรา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ริคะ ฮาบุ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รินรดา ตะ๊ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล นวมินทราธิราช
รินรดา ธรรมสุวรรณ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รินรดา ธรรมสุวรรณ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
รินรดา วสุวตั เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
รินรดี จนัเทพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพปณิธานจุฬาภรณ์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
รุ่งตะวนั วดัโคก สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รุ่งทิวา วงษา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
รุ่งธิดา บุญเยน็ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
รุ้งฟ้า วรรณสุทธ์ิ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รุ่งเรือง ทองชิว สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา วท.บ. จุลชีววิทยา ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
รุ่งสิทธ์ิ ประทีปะเสน สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รุจรดา สุวรรณเกตุ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รุจรดา สุวรรณเกตุ สตรีพทัลุง พทัลุง อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุจิภาส รุ่งวชัรพงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
รุจิภาส วทญัญู เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รุจิรดา รุจิประชากร สาธิตเกษตร ก าแพงแสน นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสาตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
รุจิรา ปลอดข า พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
รุจิราพร เสนานุช มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุจิเรข ธนะชยั ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รุจิษยา พุทธาพิพฒัน์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
รุฮยันา เจะมะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหารรับนกัศึกษาวิธีพิเศษเพ่ือเขา้ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงขลานครินทร์
รูไวดา้ บูหลงั ปัญญาสารธรรม นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
เรณุกา ทองอุปถมัภ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พสวท. วลยัลกัษณ์
เรียวรุ้ง จนัทร์เกิด เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
เรืองลดัดา ณรงคช์ยั เบญจมราชาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
โรสซิตา้ หมดัอะดั้ม ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ไรวินทร์ ดีไพบูลย์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฤชุดา มุง่หมาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฤชุดา มุง่หมาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ฤทธิรงค ์กือเยน็ รักษวิ์ทยา ประจวบคีรีขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหิดล
ฤทธิรงค ์เรืองแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฤทยัชนก บอกประโคน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลภสั โกสินธุว์ฒันะ ระยองวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ลภสัรดา เรืองมณี หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
ลภสัรดา ศรีสากล ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาเคมี มหิดล
ลภสัรดา ศรีสุภา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
ลภสัรดา สงัขแ์กว้ สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลภสัสิริญ ปราบเขตต์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ลมล สีสุข บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ลลิดา เตชะวิโรจน์อุดม ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ลลิดา สีสดดี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สาธารณสุขศาสตร์ ขอนแก่น
ลลิตพธู ฤกษโ์อภาส นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลลิตพรรณ อุลิศ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ลลิตภทัร บุญส่งศรีกุล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลลิตภทัร วนัแกว้ สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ลลิตา คงสกุล สิรินธร นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลลิตา โชคสุนทสุทธ์ิ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลลิตา ทองยอด เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ลลิตา ป่ินทอง นารีวุฒิ ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.นวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ลลิตา พนัธุก์ารุ่ง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ลลิตา มัน่ใจ เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ลลินา ฤทยัพนัธ์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
ลศา ปานโพธ์ิ ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ลกัษณาพร ชาไทย จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ลกัษณารีย ์จนัทร์สว่าง อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ลกัษพร พูลรักษ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ลกัษิกา ประกายแสงสุริยะ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ลกัษิกา พรหมรุ่ง พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ลกัษิกา มีชยั มธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
ลกัษิกา สมเวที ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ลกัษิกา สุขศรีชวลิต มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ลฆัวี คงสุวรรณ สตรีพทัลุง นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ลญัชนา นราแกว้ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ลดัดาวรรณ บุดดีกุล สุรนารีวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ลทัธพล เกตุเอ่ียม สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ลทัธพล พงษภ์กัดี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
ลลันา พฒัน์แช่ม สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคุม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ลลันา รุ่งเรือง สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ลิลลดา ศรีหาปัญญา อุดรพิทยานุกูล นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ลีลาวดี รุ่งมณี เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ลีลาวดี รุ่งมณี เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วงศกร ดว้งเกล้ียง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วงศกร อุตรพงศ์ พระหฤทยัดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
วงศธร รักเดช สุขมุนวพนัธ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
วงศธร วงษบ์ุตร นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วงศธร อนุราช สุรศกัด์ิมนตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วงศพทัธ์ ประเสริฐเวชทนต์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วงศพทัธ์ิ ทศัน์สุวรรณ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วชิรญาณ์ คงเกต หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
วชิรญาณ์ เชาวน์เพชร มธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วชิรญาณ์ แผว้ภิรมย์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
วชิรญาณ์ พทัวี ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ)รับตรงใชค้ะแนนO-NETเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วชิรญาณ์ สุทธิสวรรค์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
วชิรพล อุ่นพนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วชิรวิชญ ์จรัญศิริไพศาล ระยองวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วชิรวิชญ ์ชุ่มช่างทอง พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาเคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วชิรวิชญ ์ตลบัทอง เอกอโยธยา พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
วชิรวิชญ ์บุญมี นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วชิรวิชญ ์ปิยะพรมดี เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วชิรวิชญ ์สมุทรเวช เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วชิรวิทย ์กะบงั เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
วชิรวิทย ์ชุมช่วย พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั(นานาชาติ)รับนกัเรียนเพ่ือผลิตตน้แบบบณัฑิตAEC สงขลานครินทร์
วชิรวิทย ์ทิตยสี์แสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
วชิรวิทย ์น ้าเงิน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
วชิรวิทย ์รัตนวงษา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
วชิรวิทย ์วงแหวน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
วชิรวิทย ์ศรีสุระ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วชิรวิทย ์อุษณกุล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วชิระสรณ์ เตชสิทธ์ิเดโช พทัลุง นครปฐม วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
วชิราภรณ์ เกษร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วชิราภรณ์ ชมช่ืน มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วซีม ตาเยะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "ลูกพระราชบิดา " สงขลานครินทร์
วณฐัพงศ ์ฉิวเฉ่ือย สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุตรั์บตรงใชค้ะแนนGAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วณิชชา สุรินทร์สม ล าปางกลัยาณี ล าปาง สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
วทนัย ์กุลอ่อน ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วนชัพร ฤทธิวาจา ชลประทานวิทยา นนทบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
วนชัพร วนัทยะกุล ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (InternationalProgram) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วนชัพร หาญพิพฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วนชัยา สงัขส์ม ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
วนสันนัท ์กองพร พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
วนสันนัท ์พนัธ์หนองโพน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา อุบลราชธานี
วนสันนัท ์สายมณี ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วนสันนัท ์สิงห์จู นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วนิดา ทศัดอน บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
วรกมล บุญมี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
วรกมล มุสิกาวนั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรกฤต บวัแกว้ วชิรานุกูล พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรงคภ์รณ์ ปกครอง สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั กายภาพบ าบดั สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั มหิดล
วรฉัตร ศรีภกัดี หอวงั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ขอ้มูลสุขภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรชาติ สารแสน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรชิต สุนิวชัรานุพงษ์ พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรโชติ ใจเร็ว ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรโชติ พานรอง ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรดา ขวาธิจกัร์ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรดา ขวาธิจกัร์ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
วรดา เลขาผล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
วรดา อารยะกีรติ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรเดช มีเดช แสงทองวิทยา นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรเทพ ชูสงฆ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นเรศวร
วรนิษฐา ภู่ระหงษ์ นารีวิทยา นครปฐม สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัวน์ ้า ศิลปากร
วรปรัชญ ์สุทธิรัตน์ ตะพานหิน พิจิตร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
วรพจน์ พรหมประสาท สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วรพจน์ ฤกษดี์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วรพจน์ อุตรพงศ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรพร หงษวิ์เศษ อุดมวิทยา เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคมี ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
วรพล ศรียา เขาชยัสน พทัลุง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
วรภทัร งามเพ็ญแข สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรภทัร แดงขวญัทอง สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรภา ฤทธ์ิเทวา หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
วรเมธ กงมา้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
วรเมธ ชา้งเนียม ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรยศ รุ่งสกุล สิงห์บุรี สิงห์บุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรยวุรรณ ภทัรพงศพ์นัธ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรรณกาน เนตรแสงศรี รัตนบุรี สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วรรณเกียรติ แกว้พนม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
วรรณชนก เรืองฤทธ์ิ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วรรณนพร อนัทสิน ปากช่อง นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
วรรณนิภา อุบลบาน สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วรรณนิศา เหมือนมาศ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยารับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วรรณพร ชาญเวชศาสตร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
วรรณพร มูลหอม เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ ศิลปากร
วรรณพร หนูปลอด หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์ 
วรรณภรณ์ ลุนาชยั วดัพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว ์2B-KMUTT : Civil Camp) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรรณภา คงครบ สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร
วรรณวนชั พนัทวี มวกเหล็กวิทยา สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ )รับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรรณวนชั พนัทวี มวกเหล็กวิทยา สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
วรรณวนชั พนัทวี มวกเหล็กวิทยา สระบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรณวนชั พนัทวี มวกเหล็กวิทยา สระบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรรณวนชั พนัทวี มวกเหล็กวิทยา สระบุรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วรรณวนชั พนัทวี มวกเหล็กวิทยา สระบุรี เคมีส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
วรรณวร ล่ิมบุญสืบสาย ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรรณวิศา จอมแกว้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
วรรณศา พรหมเดชะ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วรรณศิริ จนัทร์กวีกูล สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)รับนกัศึกษา มจธ. ราชบุรี (รับนกัศึกษาเครือข่าย อ.แนะแนวฯ) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรรณศิริ ด าแดงดี สามคัคีวิทยาคม พะเยา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรรณศิลป์ สุขเนียม สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรรณษา ศรีอนัจนัทร์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
วรรณษา สนัติชิโนรส นารีวิทยา ราชบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหิดล
วรรณิดา คงสมบุตร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
วรรณิดา ปฐมไพบูลยกิ์จ เชียงค าวิทยาคม พะเยา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
วรรณิดา ละมูนกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรรณิสา ชูโลก สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วรรธนภร ข  าขจร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
วรรธนะ มนรักษา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรนิดา ไชยพนันา สิรินธร สุรินทร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
วรรวิศา สมบูรณ์ธรรม ลาซาล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
วรรษมน สุคลชยัเริงฤทธ์ิ สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ นครปฐม นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรวรรณ แซ่ล้ี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
วรวลญัช ์ตั้งจรูญ อสัสมัชญั คอนแวนต ์ล านารายณ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วรวลญัช ์อยูเ่กตุ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
วรวิช บุญพนัธ์ ระยองวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรวิช พรชยัวรรณาชาติ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรวิช สตัตญัญู มารีวิทยพ์ทัยา ชลบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
วรสรณ์ นิธิกรกุล โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วรัชญ ์สายวิไล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรัชยา ประทุมกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรัญชิด ราชรองวงันุชิต แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรัญญา เกตุชนก มธัยมสงัคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
วรัญญา จรูญรักษ์ ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
วรัญญา บุญแทน เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
วรัญญา ปูคะธรรม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อุบลราชธานี
วรัญญา รัตนชยั สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรัญญา สุทธิวิริยะกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัญญู กอ้นเงิน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรีสาขาวดัพระพุทธบาท สระบุรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
วรัญญู เคียนทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตพสวท. ป.ตรี-โท-เอก มหิดล
วรัญญู อยูนิ่ยม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
วรัญญู เอกอุรุ แสงทองวิทยา สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
วรัทยา กิติมศกัด์ิ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
วรัทยา ยงัส าราญ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
วรันธร เบ็ญจาธิกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วรันลกัษณ์ บุญนา้ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
วรัมพร ยิม้สุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
วรากร จนัทร์พร้อย สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรางกูร เอกอุเวชกุล สาธิตศึกษาศาสตร์ขอนแก่น ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
วรางคณา มาฆะสวสัด์ิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรางคณา วงศต์าข่ี นาแกสามคัคีวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
วรางคณา ศรภกัดี ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
วราเทพ จ าเรียง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วราเทพ สาวิสิทธ์ิ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
วราเทพ อุดธรรมใจ พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรานนท ์สุขสละ โพธิสารพิทยากร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
วรานุช ศรีเมือง บา้นค่าย ระยอง วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วราพร เทียนมนต์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
วราพร ปิยะพงษก์ุล อสัสมัชญัศรีราชา นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
วราพรรณ พรมแสง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วราภรณ์ จนัทร์ชนะ จบการศึกษา ไม่ระบุ วิทยาศาสตร์วิทยาการขอ้มูลและนวตักรรมซอฟตแ์วร์ อุบลราชธานี
วราภรณ์ จนัทรมาลี ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั2 นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
วราภรณ์ จนัทรมาลี ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั2 นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
วราภรณ์ บวักอง เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์พิเศษ ศิลปากร
วราภรณ์ พงษห์นองพอก เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วราภรณ์ มณีอินทร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วราลี สิงพึงราบ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ มหิดล
วริช หิรัญเพ็ชรกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
วริชญธิ์พล โพธ์ิทอง สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
วริทธ์ิ พรรณสาร อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
วริทธ์ิ รัตนพนัธุ์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรินทร ช่วยวฒันะ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรินทร บุญส่ง ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรินทร เบ็ญจาธิกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรินทร์ เลิศธรรมธีรกุล บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
วรินทร แสงภกัด์ิ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
วรินทร หมวกยอด ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
วรินทร หมวกยอด ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
วรินทร อุดมเลิศ อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
วรินทร์ธร จ าปาศรี สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วรินธร บณัฑุกุล ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรินธร มนตท์อง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
วรินยพุา มาวิริยะ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรินยพุา วงคภ์กัดี สตรีพทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "ทุนมงคลสุข" สงขลานครินทร์
วรินยพุา อุดมผลเจริญ ระยองวิทยาคม ระยอง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
วริยา จนัทร์แสงสุก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วริยา วงศส์นัติเมธ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วริศ ดรุมาศ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เกษตรศาสตร์
วริศ วิสุทธิเดช สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
วริศนนัท ์บลัลือพรมราช เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วริศรา เข่ือนธนะ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
วริศรา งามศรัทธา เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริศรา เจริญวนั ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วริศรา ฉิมใหญ่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วริศรา ดอกรัก แก่งคอย สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วริศรา โนรินทร์ บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วริศรา บรรจุงาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
วริศรา ปัญญาทา จกัรค าคณาทร ล าพูน สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
วริศรา ปาต๊ิบ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วริศรา พรประสิทธ์ิ ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล
 นวมินทราธิราช
วริศรา พิบูลย์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
วริศรา ฤทธิรุตม์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
วริศรา ศรีสวสัด์ิ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทยั วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
วริศรา สวนทรัพย์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค นวมินทราธิราช
วริศรา แสงดี สารสาสน์วิเทศ เพชรบุรี เพชรบุรี เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
วริศรา อ่อนละมูล ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
วริศรา อินาลา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริษฐา วงศจ์ารีกิตติ เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริษา เช้ือทองฮวั ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วริษา พงษช์วลิต สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วริษา มณีอินทร์ สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วริษา ศิริวฒัน์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สาขาวิชา ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ อุบลราชธานี
วริษา สร้อยเกลียว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
วริสา สุวรรณมาลยั อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรุตม ์นาวาพงศสิ์ริ ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วโรดม ด่านกา้วหนา้ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วโรดม พรหมรักษ์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วฤณฎา ชมแกว้ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วลญัธรณ์ มนทา วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วลยัพร นุชด ารงค์ วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วลยัวฒัน์ กระทู ้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
วศิน เลิศเล่ือมใส เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วศินี สินศิริ ปัญญาวิทย์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วศิมน พูลสวสัด์ิ อสัสมัชญัศรีราชา ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วสนะ วาสนวฒัน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วสนัต ์เรณุมาศ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วสิษฐ บุญยานาม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
วสุ ศรีสตัยานุเคราะห์ นครนายกวิทยาคม นครนายก วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วสุธา หนูเอียด โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์
วสุพล นามโคตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
วสุรัตน์ กีรติรัตน์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วชัรพล ยลสุริยนั เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วชัรเวศน์ กล่อมยงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
วชัรเวศน์ กล่อมยงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
วชัระ บุญชู สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วชัรากร ตนัติปัญจพร มารียวิ์ทยา นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วชัรากร ศรีกิจเกษมวฒัน์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิวิศวกรรมเคร่ืองกลแขนงวิศวกรรมพลงังาน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วชัราภรณ์ วงคส์อน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วชัราภรณ์ วงศค์  า เดชอุดม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วชัรีวรรณ ชญาณภทัร สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วฒันชยั พุทธบาล สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วฒัน์สมนัต ์ภูแล่นปิว สารคามพิทยาคม นครปฐม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วฒันา นิลนอ้ย อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
วฒันิน แดงปุ่ น เทพศิรินทร์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วทัน์สิริ เทพเสนา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
วทัน์สิริ เทพเสนา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอนแก่น
วนัทนีย ์สุขรอบ สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วนัธนา เฝือยา สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯีวิศวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วนัวนิดา ทองค า พะตงประธานคีรีวฒัน์ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วนัวิสา โกสียรั์ตนาภิบาล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
วนัวิสาข ์ใจเอ้ือ สุราษฎร์ธานี2 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วนัวิสาข ์ศกัด์ิชยัยนัต์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมติั (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วนัไส ปักกิจ สตรีนครสวรรค์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
วลัคุว์ดี ทลัวลัล์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วลยัลกัษณ์
วลัยนิ์ศา บุญยิง่ วงัโพรงพิทยาคม พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็นเลิศ นเรศวร
วศัพล ทนนัไชย กรพิทกัษศึ์กษา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอากาศยานสมยัใหม่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วศัพล ทนนัไชย กรพิทกัษศึ์กษา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (สหกิจศึกษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วศัพล รุ่งโรจน์กิจการ หอวงั กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วาคิม โกสะแหน่ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วาณี สีลประภสั สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วาทิณี สุวรรณ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วาทิน ปรีดาปราโมทย์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วาทินี พนัผา สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
วานิชา แซ่อ่ึง คณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วาริช แสงชูติ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วาริช แสงชูติ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
วารินทร์ พรหมพิชยั สอาดเผดิมวิทยา นครปฐม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วารีนิธ ฝ่ังมณี พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
วารีรัตน์ อุบลกาญจน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
วาโรส ชูแกว้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. เกษตรศาสตร์
วาสนา ชนะสิทธ์ิ ศรีธรรมราชศึกษา นครปฐม ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
วาสนา ดชัถุยาวตัร สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
วาสิตา เก็บทรัพย์ อ  ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิชญ ์องัสุโวทยั กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วิชญพงศ ์ล้ิมรสสุคนธ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิชญภ์าส สว่างพงศ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
วิชญะ ช่ออบเชย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
วิชญะ ตติยมงคลชยั วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปีรับนกัศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วิชญาดา จิรจ ารูญศกัด์ิ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิชญาดา บวัสุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
วิชญาดา ส้มเขียวหวาน สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิชญาดา ส้มเขียวหวาน สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
วิชญาดา แสงแกว้ ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
วิชญาพร ถนดัคา้ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ ธรรมศาสตร์
วิชญาพร นิลแกว้ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
วิชญาพร สุขสถิตย์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วิชยตุม ์กนัภูมิ คุรุประชาสรรค์ ชยันาท สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิชยตุม ์ทองสุข สตรีศรีน่าน น่าน วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิชยตุม ์พนัธุเวทย์ สาธิตมหาวิทยาลบัรามค าแหง (มธัยม) นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิชญัญา พนมภูมิ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี อุดรธานี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
วิชยัยทุธ ลือพงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิชากร ประทุมศรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
วิชิต ซินวรรณโณ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
วิชิตา ชมภูพู่ อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วิชิตา เลิศบุญการกิจ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
วิญญูชน สงัขะเลขา วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering – Electrical Power major (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วิญาดา แสงทองสวสัด์ิ ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิทยช์ยัยศ ยศบุรุษ บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
วิทยธิ์วฒัน์ บุญธิ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
วิทวสั บวัแกว้สถิตย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
วิทวสั พนัทอง ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิทิดา ชมบุญ สิรินธร ไม่ระบุขอ้มูล วิทยาศาสตร์ ขอนแก่น
วิทิดา ชมบุญ สิรินธร สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ ขอนแก่น
วิธวิทย ์ขนัเคลือบ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาสารคาม
วิธวินท ์พานเสน่ห์ศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วิธวินท ์อินทร์พฤกษา ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วินนีย ์เทียนถาวรวงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วินสัดา นิธิธรรมจรรยา พรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิปัศยาภรณ์ ทองนอ้ย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิพชัร ทองเชียว ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Software Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วิภวา คลา้ยสุวรรณ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
วิภวานี ฤทธาคณานนท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
วิภาดา นาคสุทธิ ปัญญาวรคุณ นครปฐม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วิภาดา แสงสว่าง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
วิภาพร กาญจนธนากุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
วิภาวี คลงัทิพรัตน์ วิเชียรมาตุ ตรัง วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
วิภาวี คุปตส์นัติ มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
วิภาวี ดาศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก นครปฐม นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิภาวี สุจารกิตติกุล สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วิภาษณีย ์ธรรมเภรี แก่งคอย สระบุรี วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วิมนศิริ สมศรี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
วิมพวิ์ภา วรพสิษฐ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
วิมลณฐั ตุงคตระกูล วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิมลพร จนัระวงศ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
วิมลลกัษณ์ สอดพรมราช สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกษตรศาสตร์
วิมลสิริ ชนะโลก จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วิมลสิริ พณะงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี นครปฐม เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิคปณิธานจุฬาภรณ์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
วิมาตา ผูบ้รรเจิดศกัด์ิ เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ศิลปากร
วิรจินต ์ขมินธกูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิรมณ อินสว่าง สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิรัญญา ป่ินสกุล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
วิรากานต ์พูลสมบติั สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
วิริทธ์ิพล จุลปาน โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิริทธ์ิพล พวงวงคษ์า พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
วิลดาญ มะสาลาแล ดารุสสาลาม นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหิดล
วิลาสินี ใจภกัดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วิลาสินี นาคท่าโพ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
วิลาสินี ภาณุโชติ ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิลาสินี ศรีรัตน์ ฤทธิยะวรรณาลยั 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วิลาสินี สายเติมศรี วินิตศึกษา ลพบุรี เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
วิลาสินี เอ่ียมคง สิงห์บุรี สิงห์บุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
วิไลวรรณ โทอ้ึน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
วิวรรณษา สงัขก์รด กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
วิวรรธณี เพ็ชรรัตน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิศรุต ค  าบาง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
วิศรุต งานพิพฒัน์มงคล ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาเคมี มหิดล
วิศรุต ไช่ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิศรุต เนินชดั พระหฤทยันนทบุรี นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิศรุต โพธ์ิเงิน รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
วิศรุตา ค  าปาเช้ือ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิศรุตา จุนใจ ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ สมคัรเป็นผูรั้บทุน พสวท.IS ส านกัฯวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วิศววิท ชูศรี สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
วิศวะ ไชยรักษ์ วาปีปทุม มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิศวินท ์โลดโดด เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิศิษฏ์ บุญประเสริฐ นครสวรรค์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิศิษฏ์สิริ ทองนาคะ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
วิศิษฐ์ ทองสมุทร สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
วิเศษชยั วงษาพรหม ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
วิษณุ จารุวฒันศกัด์ิ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
วิษณุ สงัเวียน นนทบุรีวิทยาลยั นครปฐม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
วิสสุตา ทวีศรี เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
วีรญา สาลีฉันท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีร์ณภฏั เกตุแกว้ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วีรดนย ์ชลอุดมกุล สารสาสน์วิเทศ ชลบุรี วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรดา จ  าปาทิ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วีรเดช จนัทวาส หนองแค"สรกิจพิทยา" สระบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
วีรภทัร แกว้พรมราช ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วีรภทัร์ โคตรภทัร์ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
วีรภทัร ด่านยางหวาย ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
วีรภทัร บุญวิเศษ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วีรภทัร วรรณทิพ ศรีราชา ชลบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
วีรภทัร สงวนวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4 นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
วีร์ลดา เกษมศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วีรวรรณ ฝ่ายดี ราชินีบูรณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
วีรวุฒิ ก๋องวงศ์ อสัสมัชญัล าปาง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ เชียงใหม่
วีรวุฒิ ก๋องวงศ์ อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ เชียงใหม่
วีระเดช กรีโส มธัยมวดัมกุฎกษตัริย์ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วีระพงศ ์สุโพภาค เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วีระภทัร โล่ห์ชิงชยัฤทธ์ิ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วีรินทร์ ขนัตี ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
วุฒิกร ศรีศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วุฒิกร สอนสุข สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
วุฒิชยั คงเพ็ชร วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วุฒิชยั คงเพ็ชร วดัป่าประดู่ ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วุฒิชยั บุญยงค์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วุฒิชยั ปู่ ช่วย เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วุฒินนัท ์บุญผล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ค.บ.เคมีประเภทคณะ ราชภฏัสงขลา
วุฒินนัท ์วราเอกศิริ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วุฒิภทัร เกียรติตนานุสนธ์ิ แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วุฒิภทัร พุทธิสมบติั วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วุฒิภทัร พูลเป่ียม นครสวรรค์ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วุฒิภทัร ศรีไพโรจน์กุล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหิดล
วุฒิภทัร แสนไชย บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
วุฒิภทัร แสนไชย บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
วุฒิภทัร หาญตระกูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ โอลิมปิกวิชาการ เกษตรศาสตร์
เวชชภูมิ ทวีศกัด์ิ ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
แววปราชญ ์พิเศษศุภอรรถ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ไวทยโ์ฆสน พนัธุพิ์น สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปีรับนกัศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศกลวรรณ นรสาร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ศกุนตลา ช านาญกุล ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศดิศกานต ์ศูนยก์ลาง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
ศตคุณ ศิวะเสน สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กิจกรรมบ าบดั) มหิดล
ศตคุณ อ่ิมสมบูรณ์ อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศตพร ค  าวชิรพิทกัษ์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
ศตพร เครือเตจ๊ะ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศตพล ชูวงษ์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ศตภทัร เจียระนนัท์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศรนนท ์เมืองชมภู ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศรนรินทร์ บุตรสะสม เทพศิรินทร์ พุแค นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
ศรวณีย ์ทอดแสน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
ศรวสั วริทธ์ิศิริกุล มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศรศิริ โคตะคาม สุรนารีวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศรัญญา มีราช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ศรัญญา แสงจนัทร์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมนั นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศรัญย ์สารจนัทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ศรัณญามณี พรภิกานนท์ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศรัณณี แสงแสน นารีนุกูล อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
ศรัณย ์กลัน่จินดาดี สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯีวิศวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศรัณย ์กิมานุวฒัน์ พนสัพิทยาคาร นครปฐม วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ศรัณย ์คงอินทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
ศรัณยพงษ ์ชยักิตติภูมิ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรัณยภ์คั อนนัตนาคกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ศรัณยภ์ทัร เกษมทรัพย์ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศรัณยภ์ทัร แกว้พูลปกรณ์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ศรัณยรั์กษ ์วชัรศิรกฤต สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ศรัณยฤ์ทธ์ิ ฤทธ์ิเชาวนะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรัณยา ค  าเขียว สตรีศรีน่าน นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
ศรัณยา จ าปาดี สิรินธร สุรินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ ขอนแก่น
ศรัณยา จ าปาดี สิรินธร สุรินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น
ศรัณยา พูลสวสัด์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ศรัณย ูโยเนะมูระ แสงแดง สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ศรินธร บวัขม สตรีอ่างทอง อ่างทอง วท.บ.เทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพพิเศษ ธรรมศาสตร์
ศรินรัตน์ ไชยจรัสฤทธ์ิ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศริยา ศรีบุญเพ็ง ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศรีนรินทร์ เขม็เพ็ชร์ สารสาสน์วิเทศ เพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศรุดา เพ็ชรสูงเนิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศรุดา ล้ิมวราภสั ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ศรุตา กวีวงศโ์สภณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศรุตา โพธ์ิอุดม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ศรุตา ภกัดี เขาชยัสน พทัลุง เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ศลิษา กุลโพนเมือง ชลประทานวิทยา นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศลิษา จุไรวรรณสุทธิ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศลิษา ชูพลสตัย์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
ศวรรยา สุคนัธวรัตน์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศวรรษญา อินทร์สงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศวสั วชัรบุศราค า สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ศวิตา ศรีเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศวิตา อ่อนจนัทร์ วดัเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ศศธร เจริญสุข สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
ศศิ ประสงคเ์งิน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
ศศิกร ในเขตต์ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ศศิกาญจน์ คีรีรักษ์ ปัญญาวิทย์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศศิกาญจน์ หอมหวล สตรีสมุทรปราการ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ศศิกานต ์ขนุฤทธ์ิ ปลายพระยาวิทยาคม กระบ่ี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
ศศิกานต ์บรรดาลทรง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช กายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ศศิกานต ์เพ็ชรมัง่ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณิตศาสตร์ บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ศศิกานต ์โพธ์ิทอง ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
ศศิกานต ์ไพรเมฆ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ศศิกานต ์ศกัด์ิสวสัดิกุล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ศศิกานต ์สิงห์กรม เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศศิกานต ์แอเด็น เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ศศิชา งะสกุล สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิชา องคว์าณิชกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
ศศิญาพิมญชุ ์แถมพยคัฆ์ เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ศศิธร กาญจนพิจิตด ารง นารีวุฒิ ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
ศศิธร แก่นทา้ว ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศศิธร ใจทศัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ศศิธร พฒันพนัธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา อุบลราชธานี
ศศิธร มัง่คัง่ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและชีววิทยา ราชภฏัอุดรธานี
ศศิธร เหมสุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ศศิธร อ่ิมรอด นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
ศศิน เพียซา้ย สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยสุีรนารี
ศศินทร์ ศรีคราม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศศินภา อินทร์ถา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศศินา วงศว์ฒันเวศย์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ศศินา องัครา ศรียาภยั ชุมพร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ศศินิภา ตาใจ จอมทอง นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ศศินิภา อยูห่าญ เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี จนัทบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ศศินี รอดสง พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ศศิประภา แกว้ประไพ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ศศิประภา มูลณี วิทยานุกูลนารี นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ศศิประภา เมืองชุมพล ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศศิพิมพ ์เดชาโชติสวสัด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ศศิพิมพ ์รุกขสุคนธ์ พทัลุง นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศศิพิมพ ์รุกขสุคนธ์ พทัลุง นครปฐม วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศศิภา วฒันะชยั ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศศิภา หองสูงเนิน อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ศศิมาภรณ์ อุทธารัมย์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
ศศิยาภรณ์ ยาสมุทร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิลดา หมอทรัพย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ศศิลกัษณ์ ทองนรินทร์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
ศศิวิมล กางการ ภูเขียว นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา อุบลราชธานี
ศศิวิมล ไชยเรือน จกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน ล าพูน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ศศิวิมล ตะโพนทอง สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศศิวิมล นวลค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
ศศิวิมล บุญมาก สตรีพทัลุง นครปฐม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหิดล
ศศิวิมล เฟ่ืองฟู สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศศิวิมล มุขโต ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ศศิวิมล มุขโต ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิวิมล ยอดเมือง เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศศิวิมล รัตนะ เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ศศิวิมล ศรีจนัทร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศศิวิมล สุขสมโภชน์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศศิวิมล แสงทอง ศรีธรรมราชศึกษา นครปฐม ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
ศศิโสม ฤทธิบูรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศสิธร แสงนาค สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศสิธร แสงนาค สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศกัด์ิชยั วงษก์ล ่า เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ศกัด์ิชาย อ่อนสมบูรณ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (ม.6)WTวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยสุีรนารี
ศกัด์ิณรงค ์ศรีกิตติวงศ์ เอนทรานซ์ใหม่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศกัรินทร์ กองค า สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ศกัรินทร์ จิตรหลงั ท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ สตูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง /วิทยาศาสตร์ทางทะเล เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ศกัรินทร์ อบเหลือง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-โลจิสติกส์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศาตนนัทน์ สกุลปิยะเทวญั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ศาธิตา ร่วมชาติ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยารับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศานติพนัธ์ สนัอี พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
ศาศวตั ทิพยม์าศ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและหุ่นยนต์ วลยัลกัษณ์
ศิกษก มณีอ่อน สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิญาภสัร์ จงพิชยัพฒัน์ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
ศิฑาพงศ ์ประภากรพิพฒัน์ สุรวิทยาคาร นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
ศิตานนั ไตรบวรรัตน์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรณฏัฐ์ ตนัตสิรินทร์ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
ศิรดา แซ่เต้ียว ธิดาแม่พระ นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศิรดา ธนานุพงศ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศิรดา บุญสิทธ์ิ สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ศิรดา บุญสิทธ์ิ สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ศิรดา พลอยครบุรี ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ศิรประภา ธรรมดา สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศิรประภา ราศรีมิน มารีวิทยาปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
ศิรพงศ ์แพรด า สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ศิรภพ พ่ึงสงัวาลย์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ศิรภคั เอ้ือศรี ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรภสั สุขอาภรณ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหิดล
ศิรภสัสร ไกรษร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ศิรภสัสร ประชุมชนะ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศิรภสัสร ใยสุ่น สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรภสัสร อุตสาหะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศิรภสัสร อุตสาหะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศิรวิชญ ์ชมเชา้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
ศิรวิชญ ์เพ็งชาติ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา สาขาวิชาการออกก าลงักายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล มหิดล
ศิรวิชญ ์วราพุฒ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิรวิชญ ์สิทธิชยั วิเชียรมาตุ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
ศิรัส ชูรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศิริกุล ภทัรลิขิตสกุล ชลประทานวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ศิริจิติภากร พินธุศิรกุล ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
ศิริโชค อาภรณ์ศิริพงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศิริญญา ชินบุตร กลัยาณวตัร ขอนแก่น ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ศิริตระกูล โสภาคดิษฐ์ อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มหาสารคาม
ศิริตระกูล โสภาคดิษฐ์ อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิทยาศาสตร์สถิติ ขอนแก่น
ศิริธร กมล มหาชนะชยัวิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิรินทร์ อินทรละมุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป-ฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ศิรินทร์รัตน์ สุสมบูรณ์ กาญจนานุเคราะห์ นครปฐม เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
ศิรินพร วิจิตรหิรัณยการ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
ศิรินภา โกศล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ศิรินยา แกง้ดาภา เลยพิทยาคม เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ศิรินยา พทัธคนั มหาวชิราวุธ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิริประภา บรรลือ อสัสมัชญัศรีราชา ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศิริปัณณ์ วรรณศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ เคมี อุบลราชธานี
ศิริพงศ ์หงษน์คร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ศิริพร ตูจิ้นดา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิริพร พนัทาน สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว ์2B-KMUTT : Civil Camp) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศิริพร มัง่มี อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศิริพร สงเจริญ พระนารายณ์ ลพบุรี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนวิทยาเขตนครสวรรค์ มหิดล
ศิริภากรณ์ บุญสุข กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศิริภูมิ สมเช้ือ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ศิริยากร แก่นทอง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
ศิริรัตน์ วชันะ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครสวรรค ์สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขชุมชน) มหิดล
ศิริรัตนา ชาติทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
ศิริฤทยั ยีเ่ข่ง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ศิริลกัษณ์ ศรีสุข บา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
ศิริลกัษณ์ แสงพรม ภูเรือวิทยา เลย วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
ศิริวรรณ มาจนัทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ศิริวรรณ ยศวิปาน มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศิริวรรณ์ ศรีสุข ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ศิริวรรณ อุพลรัมย์ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาจุลชีววิทยา พะเยา
ศิริวรรณา เช้ือสุวรรณ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศิริวฒัน์ ใจปล้ืม กรรณสูตศึกษาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-โลจิสติกส์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศิริวิมล สายยดื วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิริวิสิฐ เพ็งแกว้ มหาวชิราวุธ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
ศิริศร คนซ่ือ หนองสูงสามคัคีวิทยา มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ศิริสกั เดชะวรานนท์ อนุบาลสกลนคร สกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิริอาภรณ์ สวนกูล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
ศิโรรัตน์ ศิริตะโร บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
ศิลป์สุภา เสรีสุชาติ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชนั (โครงการพิเศษ)ศิลปากร
ศิลาดล นพคุณ ศรียาภยั ชุมพร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ศิวกร ก าไรศิลป์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศิวกร เกิดลาภี ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศิวกร เกิดลาภี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิวกร ขนัทจนัทร์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศิวกร เขียวจีน พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
ศิวกร เจริญจิตต์ สระแกว้ สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศิวกร เจริญจิตต์ สระแกว้ สระแกว้ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิวกร ไชยฤทธ์ิ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศิวกร ทีสี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิวกร นิตยกิ์จสมบูรณ์ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศิวกร ผลึกเพชร ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ศิวกร ร่ืนกล่ิน โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ศิวกร สุทธิโสม เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ศิวกณัฐ์ โลหิตหาญ โสมาภาพฒันา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิวกานต ์อุยงิ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศิวกานต ์อุยงิ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิวนาถ ค  าพรม หนองแค"สรกิจพิทยา" สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศิวพร วงคจ์อม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ศิวะชยั บุญช่ืน ศรียาภยั ชุมพร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยารับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศิวชั ยิม้สิงห์ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
ศิวชั สิทธิพฒันา พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นเรศวร
ศิวา ด่านตระกูล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิวิมล ทศพลพิศาล สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ศิศิรา สุนทร พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
ศิษยา ชยัจิต สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
ศึกษิต ปิตินิตยนิ์รันดร์ ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
ศุทธินี ศิริชยัรัตน์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
ศุพาพิชญ ์แซ่เหล่า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
ศุภกร คงประพนัธ์ พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภกร ฐิติวฒันา พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภกร บวัทอง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
ศุภกร ป้ันจนัทร์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศุภกร เรืองฤทธ์ิ พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วลยัลกัษณ์
ศุภกร สุขสวสัด์ิ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภกร แสงอรุณ พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แม่ฟ้าหลวง
ศุภกร อูปแกว้ สามคัคีวิทยาคม นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศุภกฤต ธารณาดร หอวงั กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
ศุภกฤต นิธิเกตุกุล เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
ศุภกฤษฎ์ิ ยอดเยีย่ม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภกฤษณ์ บุญชูศร กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ศุภกานต ์เพ็ชรรัก นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เกษตรศาสตร์
ศุภกานต ์วิวธัน์รัตนพงศ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาศาสตร์/เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภกานต ์สุขค า ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
ศุภการต ์สลีอ่อน พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
ศุภกิตต์ิ เบ็ญชา ฤทธิยะวรรณาลยั2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ศุภกิตต์ิ ระนอ้มบ ารุง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศุภกิตต์ิ เวลุนารักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ศุภกิตต์ิ สินไชย บูรณะร าลึก ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ศุภจิรา รุ่งชาติสถาพร ธิดานุเคราะห์ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารบณัฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง สงขลานครินทร์
ศุภชยั พลบัพลึง วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศุภชยั พวงบุบผา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปากร
ศุภชยั มณีรัตน์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศุภชยั ยะราไสย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ศุภชยั ยะราไสย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น
ศุภโชค ประสงคฉ์ัตรชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภโชค พรหมลา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ มหิดล
ศุภณพ บุญประเสริฐ นครสวรรค์ นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภณฏัฐ์ ใจเพ็ชร์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภณฐั กิจส าเร็จ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั ข  าสีทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)รับผ่านค่ายอจัฉริยภาพวิศวศิลปากรศิลปากร
ศุภณฐั คลา้ยหอม พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
ศุภณฐั ดว้งฉีด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภณฐั ตั้งสินมัน่คง สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภณฐั ไตรประคอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศุภณฐั ทองประไพ สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศุภณฐั ธนด าเกิง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม กายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ศุภณฐั บุญรัตนงั สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรมราช วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั ป่ีบวั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั พวัรักษา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั มุสิราช ดรุณาราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
ศุภณฐั ศรีบูระไชย สองภาษา ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศุภณฐั แสงตุ๊ บางมูลนากภูมิวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ศุภเดช รุจิรัตน์ เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศุภนิดา ศรีโสภา สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เวชระเบียน) มหิดล
ศุภพล อารีวฒันวงศ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศุภพล อารีวฒันวงศ์ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภมงคล กรุยพนัธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศุภรดา อินอ าคา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศุภรักษ ์ปัญญาปฏิภาณ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมนั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ศุภรักษ ์วิบูลรังสรรค์ พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
ศุภรักษ ์วิบูลรังสรรค์ พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
ศุภรัตน์ แกว้มณี สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ศุภฤกษ ์คงประพนัธ์ พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภฤกษ ์แสงคง หอวงั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมซอตฟ์แวร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภลกัษณ์ ไพโรจน์วิทยาพร พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั และพลงังาน) - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศุภวดี ดวงประเสริฐ สุราษฎร์พิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ศุภวชัร์ จิตรเวช สุรศกัด์ิมนตรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
ศุภวชัร อุ่นแจ่ม มธัยมวดันายโรง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภวิชญ ์คุม้ลกัษ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
ศุภวิชญ ์นาอ่าง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศุภวิชญ ์บุญมานะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ศุภวิชญ ์ปฤกษา ปทุมวิไล นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ศุภวิชญ ์สุพร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศุภวิชญ ์เสรีพาณิชยก์าร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกวิชาการ เกษตรศาสตร์
ศุภวิชญ ์อยูถ่มยา บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พิเศษ ศิลปากร
ศุภวุฒิ จุลสตัย์ วรนารีเฉลิม สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศุภเศรษฐ์ ปรีดาศกัด์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
ศุภษมล กงัวาลรัตน์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์/Electrical Engineering (International Program) แขนงแมคคาทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภสิริ เกิดสมบติั พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาแอนิเมชัน่และดิจิทลัมีเดีย ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ศุภสุตา สมาธิ พทัลุง นครปฐม วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสอวน./วมว มหิดล
ศุภสัรา ศรชยั วดัทรงธรรม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศุภาพิชญ ์ดาศิริ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาศาสตร์แลละเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
ศุภาพิชญ ์พนัธ์แกว้ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ศุภาพิชญ ์สุขพาสน์เจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภารัตน์ สุดใจ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศุภาริญา ดวนใหญ่ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สาธารณสุขศาสตร์วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
ศุภาวลัล ์ธนไพศาลวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภิสรา จนัทร์หอม สตรีภูเก็ต นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภิสรา ฉุ้นยอ่ง สภาราชินี 2 ตรัง วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาเคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศุภิสรา โฉดโคกสูง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
ศุภิสรา ชูเมือง สุขมุนวพนัธ์ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศุภิสรา ดีเจริญกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
ศุภิสรา เทียนจารุวฒันา เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ครูศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภิสรา ประสงคสุ์ข สิรินธร สุรินทร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศุภิสรา ลิมสุธากุล สุรนารีวิทยา นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศุภิสรา เลาหประภานนท์ ดรุโณทยั ตรัง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ศิลปากร
ศุภิสรา สุจริต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ศุภิสรา สุจริต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
ศุภิสรา สุทธวิพร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ศุภิสรา ฮกก่ี พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร สงขลานครินทร์ 
ศุรัยญา อิสลาม มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
เศรษฐ์ สุขจนัทร์ แสงทองวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
เศรษฐพงศ ์เกตุจิตร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เศรษฐพิชญ ์พาอินทร์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เศรษฐพิชญ ์พาอินทร์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เศรษฐวฒัน์ หนูขาว พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
โศรดา ล่ิมสุวรรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ษุภมน เสนาจกัร์ ระยองวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สกล เกล่ือนกลาด พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สกาย ทิพยพิ์ทกัษ์ ภูเก็ตไทยหัว อาเซียนวิทยา ภูเก็ต วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สกาวภทัร วิบูลยล์กัษณากุล ชลประทานวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สกุลกลัป์ ศรีโสธร ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจดัการเทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สกุลกาญจน์ ทินกระโทก อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
สกุลแกว้ สืบกาสี เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
สกุลชนก ปลูกสกุล ปราจีนกลัยาณี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สกุลทิพย ์สระทองทิศ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
สกุลพฐัฐ์ เทียมสวสัด์ิ สิงห์สมุทร ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สงวนศกัด์ิ สมทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สดาย ุสิทธิโชคตระกูล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อกัษรศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สถาปัตย ์ทรัพยดี์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สถาพร ทองใบประสิทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สธนธร สมนาม ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สนธยา แสงกระจ่าง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
สปัญญ ์พิชญช์ยัประเสริฐ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สมนพร ผลบุญน าพา อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตสตัวแ์ละวิทยาศาสตร์เน้ือสตัว์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สมพงษ ์โลกาพฒันา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สมฤดี ช่วยชู เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
สมสุดา สมประสงค์ ค  าสร้อยพิทยาสรรค์ นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นครพนม
สมชัญ ์สินไพบูลย์ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สมาพล แกว้ฉุย มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
สมิตา ไทรนนทรีย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สมิตา หนูปล้ืม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรชชั เทศสวสัด์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมขนส่งทางราง 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สรณ์ ทางดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ โอลิมปิกวิชาการ เกษตรศาสตร์
สรณ์สิริ หงษษ์า นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรธญั กนัทะหงษ์ พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรรพวตั จนัทรคาต ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
สรวชัญ ์องัคเรืองรัตนา อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
สรวิชญ ์เช้ือสระคู ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรวิชญ ์เพชรชนะ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
สรวิชญ ์วนัทนากร สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรวิศ ก าจรเวทย์ ปากช่อง นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรวิศ เครือเทศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
สรวิศ พลเสน สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สรวิศ พาณิชยศ์ะศิลวฒัน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สรวิศ เพ็ชรทรัพย์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
สรวิศ วิศาลพฒันะสิน แสงทองวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
สร้อยฟ้า เจริญรัมย์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
สรัลชนา จนัทะเสน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สรัสจนัทร มีวาสนา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สราญ ไพศิริยนืยง สามเสนวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สราลี ภูทองจนัทร์ เลยพิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สราวรรณ เกียรติชูเจริญ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
สราวลี สิมมา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สราวุฒ จนัทร์สนิท ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ธรรมศาสตร์
สราวุฒิ บุญแสวง ศรีธรรมราชศึกษา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สราวุฒิ สิงห์บูรณา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สราวุฒิ โสภถา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
สราวุธ แกว้อกัษร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สราวุธ พรหมหาญ ศรีบุณยานนท์ นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
สรุตา บวัแกว้ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สโรชา ควรแถลง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทุมธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์
สโรชา ตัน๊ธง สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
สโรชา สีมาโสม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สโรชา อยูเ่ยน็ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สโรชา อศัวพิชญโชติ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สโรชา อศัวพิชญโชติ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สลิล หงษค์  าดี พิบูลวิทยาลยั นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
สลิล อวยพร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ธรรมศาสตร์
สลิลทิพย ์ตรีวิเศษ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สลิลทิพย ์ทิพยรัตน์สุนทร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
สลิลทิพย ์ทิพยรัตน์สุนทร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
สลิลพิชญา ประภาสอิสริยะ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
สลิลยา พดัมา เทพศิรินทร์นนทบุรี นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
สลิลรดา ลาภธนวรกุลชยั ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สวภทัร ปัญจมาตย์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สวรรคพธู คูวาตะ สตรีวรนาถบางเขน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
สวรรยา แกว้สุทธา เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สวรรยา นนัตะ๊ภาพ ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
สวโรจน์ พงศศ์รีสุภกร ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ เกษตรศาสตร์
สวิชญา สุวรรณรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
สวิฏา พนัธ์นิกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
สวิตตา คงทอง สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สศิคณะ บุญมาลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สหพล ยอดเพชร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
สหพล ยอดเพชร กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สหรัฐ วุฒิประชารัฐ เลยพิทยาคม เลย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สหรัฐ สุวรรณศร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์
สหรัถ เกตุรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สหะรัตน์ สหะวิเศษไชยชาญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สหัพย ์วชัรปราณีนุรักษ์ อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สหัส เจนสิราสุรัชต์ ตากพิทยาคม ตาก วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
สหัสภพ ลอยถาดทอง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สจัจสุดา สวนสุข บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
สชัฌุกาญจน์ สินสุวรรณรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สณัหณฐั สารกิจพนัธ์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สณัห์สิรี เฉิน อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สนัตพงศ ์สนธี บอสโกพิทกัษ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สนัตห์ณฐั เลิศวิทยาวิวฒัน์ ล  าปางกลัยาณี ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สาธิตา แงเ้จริญกุล วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สาธิตา ซิมอาจิน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สาธิษฐ์ เจนเขวา้ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สายทิพ อภิชาติสกุล นารีวุฒิ ราชบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ( I am Sci) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สายนที มีใจบุญ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
สายรุ้ง วฒันพฤกษ์ ชลประทานวิทยา นนทบุรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
สายสมัพรรณ อุดมศิลป์ ปัว น่าน เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
สาริษา มณีรัตน์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สาวิตรี ตุลาสมบติั ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิคจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
สาวินี เอมณี นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สิขรินทร์ กลีบบุษบงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝ่ัง ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
สิขรินทร์ กลีบบุษบงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
สิงหา ทบัปัญญา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สิดาพร สายอุต นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
สิตา จนันนัทะ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์(ครู)ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ศิลปากร
สิตานนั บุญประเสริฐชยั มธัยมสงัคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
สิตานนัท ์บุตรรักษ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สิทธิกร สมบูรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
สิทธิชยั ใจดี สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
สิทธิชยั สมบูรณ์ เบญจมราชานุสรณ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สิทธิชยั แสงพร้ิง สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา สาขา ศิลปศาสตรบณัฑิต (การออกกาลงักายและการกีฬา) มหิดล
สิทธิชยั ไสชิต ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
สิทธิโชค พนัพูล ศรีอยธุยา นครปฐม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สิทธิพล มาสศรี วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลรับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
สิทธิพล ศรีไสย์ สตรีสิริเกศ นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สิทธิพล เหล่าวิวฒัน์เกษม อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
สิทธิภาคย ์ธ ารงคอ์นนัตส์กุล บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น
สิทธิภาคย ์ธ ารงคอ์นนัตส์กุล บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น
สิทธิศกัด์ิ ผ่ึงเยน็ พิจิตรพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นเรศวร
สินนภา สุริโยชยั สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
สินาด กอ้นเพชร สมุทรปราการ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สิปปกร โชติพนัธ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิปปกร แดงบ ารุง หาดใหญ่วิทยาลยั2 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สิปปกร อกัษรแป้น กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ-การจดัการกระบวนการผลิตรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดีเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิปปวิชญ ์ธรรมวิเศษ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น
สิปาง เตชะอาภรณ์ชยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สิรดา สวนเอก เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สิรดา สวนเอก เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สิรพชัร์ ขลุ่ยเงิน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรภพ โกยทอง สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สิรภพ เคนวงั ปทุมคงคา นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สิรภพ ชมภูลาว สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
สิรภพ พุดซอ้น สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
สิรภพ สุภาพิทยาคม ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
สิรภพ อาจหาญ ศรียาภยั ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สิรภพ เอ่ียมละออ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
สิรภทัร เทพวงษ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สิรภทัร สินธุสกุล อนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ บุรีรัมย์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร เกษตรศาสตร์
สิรวศั เทียนจ่าง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั-วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิรวิชญ ์กิจพรอนนัต์ เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการจดัการวิศวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรวิชญ ์ชยังาม สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สิรวิชญ ์ธานีรัตน์ คะแด็ก สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สิรวิชญ ์บุญแสง สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรวิชญ ์พงศน์คินทร์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรวิชญ ์เพ็งทุ่ม แสงทองวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering – Electrical Power major (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สิรวิชญ ์ภูริสตัย์ อุตรดิตถ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สิรวิชญ ์มุนินทรวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
สิรวิชญ ์วรสินธุ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมติั หุ่นยนต ์และปัญญาประดิษฐ์ ขอนแก่น
สิระ อินสนั อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
สิราวรรณ สงัคสิน ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
สิราวิชญ ์หนูสุข สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริกร กมลสุขอุดม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
สิริกร โคตุราช เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
สิริกร โคตุราช เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
สิริกร ปานเงิน ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
สิริกร พนัธเสน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering – Electrical Power major (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สิริกร พวังามประเสริฐ อุดมดรุณี นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
สิริกร สอนสุระ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อุบลราชธานี
สิริกร ส าลีทอง กสิณธร เซนตปี์เตอร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจดัการเทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สิริกร ส าลีทอง กสิณธร เซนตปี์เตอร์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สิริกญัญา สร้อยสลบั นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
สิริกาญจน์ ลกัษวุธ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิศวกรรมศาตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอนแก่น
สิริกานดา สวสัดี ท่าบ่อ หนองคาย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
สิริเดช ณฐัเมธี มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
สิริธิดา พรหมอยู่ วิเชียรชม สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรินดา แตงทอง บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สิรินดา รองสกุล หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรินทร์ โปร่งศิริวฒันา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิรินทร์ญา กลการ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สิรินทรา นวลปลอด เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
สิรินภสั จนัทร์สุกรี เลยพิทยาคม เลย เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นเรศวร
สิรินภา สุวรรณ์ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
สิรินภา สุวรรณ์ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
สิรินยา สิลลากาล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรมพฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
สิรินยานี ศิริวร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา อุบลราชธานี
สิรินาถ เหมือนเหลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
สิริบูรณ์ อู่ทอง พิริยาลยั แพร่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สิริปรียา อยูค่ง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นเรศวร
สิริพร รัตน์ไตรแกว้ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นเรศวร
สิริพรรณ ทองบริบูรณ์ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สิริพิมล อินดี อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
สิริภา ทองบริบูรณ์ สตรีพทัลุง พทัลุง เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
สิริมตี จนัทร์สุขศรี บวัใหญ่ นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิริมา สิงห์ทองลา เลยพิทยาคม เลย วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
สิริยากร ถวิลรักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
สิริยากร รูปสวยดี สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สิริยากร วิบูลยเ์ช้ือ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริยากร อชัชเสวิน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สิริยากร อุ่นใจ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่
สิริยากร อุ่นใจ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่
สิริรัตน์ แขค้  า สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สิริรัศม ์จงประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริวรรณ หว่างเคง็ เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและฟิสิกส์ ราชภฏัอุดรธานี
สิริวฒัน์ ฉิมมาลา เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
สิริวลัย ์พรมกสิกร ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
สิริสุธีร์ คงข า สตรีวดัอปัสรสวรรค์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
สิริโสภา พุกกะวรรณะ ศรีราชา ชลบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
สิริอร คงสม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร
สิรีธร จุมปูป้อ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
สิโรดม จงัพานิช เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน เกษตรศาสตร์
สีหราช สุทธิชล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
สุกฤตา จนัทร์ฉาย อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุกฤตา ไชยโป วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
สุกฤตา เพชรนิล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุกฤตา มาเอ้ือย พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุกฤตา อินทรถาวร ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
สุกฤษฎ์ิ เดชอรุณ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พาณิชยนาวีนานาชาติวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุกฤษฎ์ิ สดศรี เมืองนครศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรวิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุขเกษม ยศสมบติั วิสุทธรังษี กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุขสนัต ์ศรีทอง พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุขิตา ข  าอ่อน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
สุขิตา เขตอนนัตส์กุล สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยารับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สุโขทยั วงศจ์ร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
สุจินดา ประเปรียว วิสุทธรังษี นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สุจิรภา สุจิพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
สุจิรา ชูหนู ราษฎร์บ ารุง นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
สุชญา จงเชิดชูแดน พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุชญา เจริญผล สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุชญา ธราพร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นเรศวร
สุชญา รักสวสัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี  ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
สุชญา อ่อนนอ้ม นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุชญัญา กุลทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี ครูศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุชญัญา บุญลน้ ธญับุรี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุชาดา ตาลเพชร เทศบาลวดัด่านประชากร ชุมพร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ เกษตรศาสตร์
สุชาดา สุวิวฒันา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
สุชานนัท ์คงสุขไทย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
สุชานนัท ์บุตรดี ปราจีนกลัยาณี ปราจีนบุรี เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
สุชานนัท ์สมนานอ้ย อนุบาลชุมพร ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุชานุช ดวงอินทร์ ฤทธิยะวรรณาลยั2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุชาลิณี หม่ืนอาษา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
สุชาวดี ขนุแกว้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
สุชาวดี บุญสาหร่าย ราชโบริกานุเคราะห์ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุชาวดี เวชกิจ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุชาวดี สกัเรนทร์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์
สุชาวดี อตันะ นาทวีวิทยาคม สงขลา ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุชาวดี อุบลกาญจน์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
สุฑาทิพย ์ขวญัใน สายปัญญารังสิต นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
สุฑาวรรณ อสุนี ณ อยธุยา เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
สุณิสา เจียนซ่ี วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
สุณิสา เสนาสุ ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) มหิดล
สุดาพร จนัทรัตน์ บางบวัทอง นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
สุดารัตน์ เกรียงบูรณนนัท์ คงทองวิทยา นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ ไกรสุวรรณ์ ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุดารัตน์ ตะลงัวิทย์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
สุดารัตน์ รุ่งเรือง จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
สุดารัตน์ ศรีสุวรรณ สตรีอ่างทอง อ่างทอง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตสตัวแ์ละวิทยาศาสตร์เน้ือสตัว์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุดารัตน์ เสริมบุญ บุญวฒันา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สุตาภทัร อินทรสุวรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
สุทธภา เนียมถนอม สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เชียงใหม่
สุทธิกานต ์แกว้อรุณ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายมธัยม) นครปฐม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สุทธิกานต ์อ่อนอนงค์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุทธิกุล สายวงคปั์ญญา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
สุทธิเกียรติ สุวรรณมณี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
สุทธิโชค ทิพยวิ์เศษ สวนศรีวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
สุทธิดา คูเมง้ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สุทธิดา ดาวเรือง อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุทธิภทัร อภิรักษสื์บสกุล กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุทตัตา เขตเทพา อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สุทิสา อ่ิมวิเศษ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุธนยั วงษส์าริกิจ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธนยั อาจวิชยั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุธรรมมา อรไชย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุธาทินี อุปลา สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุธาทิพย ์ผลศพัท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นเรศวร
สุธาทิพย ์ศรชยั มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
สุธาสินี เขมพงษภ์ทัร บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุธาสินี ทองอินทร์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
สุธาสินี พงษส์นาม โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุธาสินี สิทธิมหาทรัพย์ จบ ม.6 แลว้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุธาสินี สิทธิมหาทรัพย์ จบ ม.6 แลว้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุธาสินี อรัญเวศ ร่องค า กาฬสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุธิดา คชพนัธ์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
สุธิดา คชพนัธ์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
สุธิดา บุษาเนตย์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
สุธิดา สามทอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุธินี พลอยชุม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
สุธินี สุขสุเมฆ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุธีรา ประชุมสาร เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุธีราพิชญ ์มูลนาม อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วท.บ.ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์
สุนทรี ศรีขดัเคา้ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุนนัทา เจ๊า บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล ศิลปากร
สุนนัทา เณรยอด เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุนนัทา เณรยอด เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุนิชชา ฤทธิทาธร เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สุนิสา ธิเขียว พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ ราชภฏัอุดรธานี
สุนิสา บุตราช รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สุนิสา มงคลรัศมีโรจน์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
สุประวิชญ ์สกุลโรมวิลาส สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุประวีณ์ ประเสริฐสกุลไชย มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีเดียทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุประวีณ์ พงศพี์รเดช ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สุประวีณ์ พรมจนัทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุประวีณ์ วสัสวสัด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ศิลปากร
สุประวีณ์ ศรีเกียรติเกษม สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
สุปราณี อบเหลือง คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสาตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
สุปรียวฒัน์ ฤทธิวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุปัญญวีร์ จอมไธสง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ชีววิทยา อุบลราชธานี
สุพจน์ ลอ้ประสิทธ์ิ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุพพฒัน์ ผูอุ้ตส่าห์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุพรรณทิพย ์จนัทร์สวน สระบุรีวิทยาคม นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพรรณหงส์ นบไธสงค์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพรรษา ไพบูลยภิ์ญญาเลิศ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท) นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สุพศิน แยม้โคกสูง เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สุพชัชา สุฑิตานนท์ เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุพชัรินทร์ อรรฆยวิ์กยั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพฒัตรา ค  าภาส ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุพฒัน์ วิวฎัฎก์ุลธร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สุพฒัน์ วิวฎัฎก์ุลธร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ประยกุตส่์งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
สุพฒัน์พงษ ์จนัทรวฒัน์ พลวิทยา สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพิชชา ขนัตี พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุพิชชา แซ่ตั้น สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
สุพิชชา ลีเลิศ ปะทิววิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์ มหิดล
สุพิชชา สงวนเผ่า อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพิชชา อินทรสุภา ศรียาภยั ชุมพร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพิชฌา สินพูนภกัด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุพิชฌานนัท ์ขนัตี ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
สุพิชฌาย ์พีธรากร อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
สุพิชฌาย ์ภูบุญเติม ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
สุพิชฌาย ์ภู่อุณฑโร พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
สุพิชฌาย ์สุสิลา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุพิชญา ใจแกว้ จกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน ล าพูน วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
สุพิชญา บวัคล่ี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพิชญา พรหมปาลิต ล าปางกลัยาณี ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุพิชญา พลยงู มารียวิ์ทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สุพิชญา เยีย่งกุลเชาว์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
สุพิชญา สงัคง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาลยันานาชาติวิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ)สงขลานครินทร์
สุพิชญา สุทธิเจษฎาโรจน์ ตราษตระการคุณ ตราด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
สุพิชญา สุนทรสจับูลย์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมวสัดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุพิชญา แสนบวั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพิชญา ห้อธิวงค์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุีขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
สุพิชญา อินนุพฒัน์ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสอวน./วมว มหิดล
สุพิทญา เพชรสมัฤทธ์ิ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ศิลปากร
สุพิทยา ชูช่วย สตรีพทัลุง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สุภกฤษฏ์ิ ดิษเจริญ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุภนยั ชะลูด สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุภนิช จนัทะพนัธ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ เกษตรศาสตร์
สุภลกัษณ์ สว่างเทียนชยั ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กิจกรรมบ าบดั) มหิดล
สุภวทัน์ โยกบวั ทวีธาภิเศก นครปฐม วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
สุภคัจิรา ลิมปิผลไพบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุภคัทรา วรรณภกัดี บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุภชัชา มา้อุตส่าห์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
สุภชัชา สุขเข พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
สุภทัทา ประสมทรัพย์ ไทรนอ้ย นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
สุภทัรภรณ์ ทานุชิต สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุภทัรา คลา้ยถม อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วท.บ.เคมี ธรรมศาสตร์
สุภทัรา หนุ่มนอ้ย เถินวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
สุภสัสร บุญออ้ย วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
สุภสัสร ภูคงน ้า สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สุภสัสรา ชยัวฒันรัตน์ วินิตศึกษา ลพบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
สุภสัสรา บรรลุพงษ์ บา้นบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ชลบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุภสัสรา สุกนัทา สตรีวดัมหาพฤฒารามพระบรมราชินูปถมัภ์ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สุภากร ณีซงั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
สุภาทิพย ์ควรชม ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
สุภาพร แดงมีสี มญัจาศึกษา ขอนแก่น วิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุภาพร ทองดีเรียน นครนายกวิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคมี เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุภาพร เสมพืช สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภาริตา แซ่ควง บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุภาวดี ดารุนิกร สาธิตม.ราชภฎัเทพสตรี สาขาวดัพระพุทธบาท สระบุรี สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เวชระเบียน) มหิดล
สุภาวดี โตยอด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภาวดี สีลาแดง อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุภาวรรณ ตนัธนไพบูลย์ นารีวุฒิ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุมณฑล ปุยริพนัธ์ แสงทองวิทยา นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุมชัญาพ ์ชยัเจริญวิมลกุล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุมยัยะห์ สะแม อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุมาลยั นอ้ยศกัด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุเมธ วงคป์ลัง่ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
สุเมธินี เจริญศิริ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
สุรกฤต พ้ืนดี พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
สุรคณางค ์ตาดี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สุรเชษฐ์ เคนวงษ์ บอสโกพิทกัษ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ศิลปากร
สุรเชษฐ์ มิตรเจริญรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุรเชษฐ์ อินทมงคล หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นเรศวร
สุรเชษฐ์ อ่ิมจ าลอง อุดรพฒันาการ อุดรธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุรเดช เพชรพิเศษศรี มวกเหล็กวิทยา สระบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุรพฒัน์ สุขบ ารุงทรัพย์ วดัโสธรวรารามวรวิหาร นครปฐม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วลยัลกัษณ์
สุรพศั ตนัตะโยธิน พิริยาลยั แพร่ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
สุรพศั มูลจรัส พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
สุรพศั หลุ่งหม่าน สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี กายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
สุรพีร์ สุวรรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุรภา พนารินทร์ สิรินธร สุรินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สุรวุฒิ นิลพฤกษ์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
สุรัสวดี พิทกัษช์าติ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา มหิดล
สุรัสวดี สร้อยนาค ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
สุรางครั์กษ ์สูงดี ราชินี กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
สุริกร เสนบุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา ค.บ.ชีววิทยา ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
สุริตา แกว้มูล กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอตัโนมติั กาฬสินธุ์
สุริยะ ทุราช ตะพานหิน พิจิตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
สุริวิภา ตนัสกุล พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุไรดา ละมูลเกษ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สุวดี อ่ิมทอง สงวนหญิง สุพรรณบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เกษตรศาสตร์
สุวนนัท ์พูนพนงั ชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี วิศวะชีวการแพทย์ ศรีนครินวิโรฒ
สุวนนัท ์วงศใ์หญ่ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
สุวนนัท ์หลกัจนัทร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
สุวพิชชา ผาหลกั ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวตักรรมพลงังานและหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษเกษตรศาสตร์
สุวพิชญ ์บวัแกว้ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุวภทัร ขนายนอ้ย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.เคมี เกษตรศาสตร์
สุวภทัร ธรรมโกศล สตรีนนทบุรี นนทบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุวรรณ เอ่ียมสุวรรณ อู่ทอง นครปฐม สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สุวิกร บุญคง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
สุวิจกัขณ์ จินดาวิจกัษณ์ เซนตค์าเบรียล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สุวิจกัขณ์ วิชยัดิษฐ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
สุวิจกัขณ์ วิชยัดิษฐ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุวิชญา มาวิเลิศ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
สุวิชญา สวนปรารมณ์ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
สุวิชญา สงัวราภรณ์ หอวงั นครปฐม วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
สุวิทศัน์ รัตนนุกรม ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคมี เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุวิภา เจริญสุขอนนัต์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สุวิมล แซ่ว่อง หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ สงขลานครินทร์
สุวิมล ศรีบุญเพ็ง บรรหารแจ่มใส่วิทยา3 สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เกษตรศาสตร์
สุวิมล สมัฤทธ์ิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
สุวิโรจน์ กวา้งขวาง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุศิษฐ์ิ ตะ๊มามูล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุสิทตรา สงัสะโอภาส ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสตัววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เสกสรรค ์ตั้งประจกัษ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เสฎฐวุฒิ อินทรอ่อน มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เสฏฐนนัท ์จนัทรธาดาพร อนุบาลชลบุรี ชลบุรี วิศวกรรมระบบการผลิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เสฏฐนนัท ์ฐิตฐานะพฒัน์ ชลประทานวิทยา นนทบุรี วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
เสฏฐวุฒิ วิริยบุล พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เส้นชยั ค  าสนอง คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก  าแพงเพชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
เสนีย ์สาธรพนัธ์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เสรีไทย คุณบุตร สายปัญญารังสิต นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
เสาวคนธ์ วงคช์าญศรี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เสาวลกัษณ์ ทองเล่ือม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
เสาวลกัษณ์ ปานเกล้ียง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์
เสาวลกัษณ์ ป่ินประดบั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการนนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เสาวลกัษณ์ มณีรัตน์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เสาวลกัษณ์ ศรนารายณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-โลจิสติกส์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
เสาวลกัษณ์ ศิลปศร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เทคโนโลยวิีทยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาวิชารังสีเทคนิคศรัทธาจุฬาภรณ์(การรับตรงร่วมกนั) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์
แสงตะวนั หอมจ าปี ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
แสงเทียน ศรแผลง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "ลูกพระราชบิดา " สงขลานครินทร์
แสงเพชร บุญเกิด ราษีไศล ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคนิคการแพทย์ บา้นสมเด็จเจา้พระยา
แสงสุรี อยูส่อาด ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
แสงเอก เอกตาแสง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แสน สุขสม วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
แสนเพียงฟ้า แสงจนัทร์ ร่องค า กาฬสินธุ์ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
โสพสัวฎี บุญมี วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี เชียงใหม่
โสพสัวฎี บุญมี วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี เชียงใหม่
โสภณวิชญ ์ครุฑไทย โยธินบูรณะ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โสภณวิชต ์ชาติเกษมชยั หอวงั นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
โสภาพร กาวิชยั สามคัคีวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
โสภิตตา อุปรี ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บูรพา
โสภิตา เวียงอินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ศิลปากร
โสมสิริ ชวาฤทธ์ิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ราชภฏัมหาสารคาม
โสมสิริ ชวาฤทธ์ิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ ครุศาสตร์ สาขาเคมี ราชภฏันครราชสีมา
โสมสิริ ชวาฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา สาขาวิชา เคมี ราชภฏันครราชสีมา
โสรญา สะแลแม เร๊าะห์มานียะ๊ห์ สงขลา ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
โสรัจ รุ่งวิทยกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลงักาย ธรรมศาสตร์
หงสรส เกิดทอง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
หญิงทิพย ์อายเีงิน พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
หทยักานต ์สิงหพนัธ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ นครปฐม วิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
หทยัชนก เก้ือภกัด์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
หทยัชนก ตระกูลรังสิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
หทยัชนก แป้นถนอม บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
หทยัทิพย ์แกว้ค  า เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
หทยัทิพย ์สกุลวงษ์ ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
หทยัพชัร สนธิศกัด์ิวรรณะ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี บูรพา
หทยัภทัร เกตุชาติ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทานเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
หทยัรัตน์ จนัทร์วงค์ วินิตศึกษา ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
หน่ึงธิดา ช่วยเอียด กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
หน่ึงฟ้า ชอ้นนาค อุดมดรุณี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
หน่ึงฤทยั แสนเสนาะ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
หมอนอิงค ์จ  าจด มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหิดล
หยกเพชร ไพศาล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
หยกเพชร ไพศาล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
หยกฟ้า คมัภบ์ุญยอ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วิทยาศาสตร์ ขอนแก่น
หยดฝน มะโนรัตน์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ครูศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
หรรษลกัษณ์ อามาตย์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
หรัณย ์ธรรมพิทกัษ์ แสงทองวิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีววิทยา)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา มหิดล
หฤษฎ ์เจริญพานิชยิง่ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
หฤษฎ ์หิรัญศรี ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์/Financial Engineering (International) (นานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
หฤษฎก์ุล วงษมี์มา เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นเรศวร
หัฏฐกร บ าเพ็ญทาน ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
หัตถกาญจน์ อยา่เคล้ิมจิตร์ กนัตงัพิทยากร ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
หัศภรณ์ รัตนบุรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
หิรัณยรักษ ์นาแหลม นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม เกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
ไหมม่ิงฟ้า บุญชู ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อจลญา พิมพว์ฒัน์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคุม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อจลา เทพหัสดิน ณ อยธุยา วงัน ้าเยน็วิทยาคม สระแกว้ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อชิฎพล ดิษฐบรรจง นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อชิตพล องคอ์านนท์ นครสวรรค์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
อชิตะ กรีโส มธัยมวดัมกุฎกษตัริย์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
อชิมา มณีโชติ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อชิรญา เฉลิมอรรถ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
อชิรญา ชุติวโรภาส สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อชิรญา แสงวิภาสนภาพร สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อชิรญา อุ่นอารมย์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ อกัษรศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อชิรญาณ์ ชยัทวีพรภทัร์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อชิรญาณ์ ชูเชิด มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อชิรวิชญ ์ประดิษฐ์ผล สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์ มหิดล
อฐิตญา จนัทร์ใย สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อดิเทพ พรหมสวสัด์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อดิศกัด์ิ สุจริต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อดิศกัด์ิ หอมหวล ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
อดิศกัด์ิ อินทะ ปทุมวิไล ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อดิศา ปิยะวฒัน์ไพศาล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อดิศา ศรีวราสาสน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อตาลียา่ มทัเธอุส อสัสมัชญัสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์) ธรรมศาสตร์
อติกานต ์บุญช่ืน อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล นเรศวร
อติกานต ์บุญช่ืน อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชนส าหรับบุตรเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประหมูบ่า้น นเรศวร
อติชาต อุปการสงัข์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ Robotics & AI Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อติชาติ กรึมสูงเนิน ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อติชาติ บุญยงั ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขา วท.บ. ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
อติรุจ แสงเมฆ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
อติวิชญ ์ฐานะวฒันา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อทิตยา บุญเกิด ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อทิตยา หนูเอียด หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
อทิตยากร แขมพิมาย จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
อทิตา บูรนิธินนท์ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
อธิชา เทียนทอง สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อธิชา บุญปัญโญ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อธิชา พรหมชาติ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร ศิลปากร
อธิชา พรหมชาติ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อธิชา เหรียญเลิศรัตนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อธิตญา ปุ่ มสนัเทียะ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
อธิตยา ธรรมโรจน์ อ  านาจเจริญ อ านาจเจริญ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นครพนม
อธิตยา มียนิดี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
อธิบดี มีจนัทร์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นเรศวร
อธิป งามจิตตเ์อ้ือ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั/แขนงวิศวกรรมควบคุมอตัโนมติั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อธิป พละสาร กุมภวาปี อุดรธานี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อธิป ภมะราภา อุตรดิตถ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
อธิป อินทรา ปากเกร็ด นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อธิปจ ์สุขม่ิง แสงทองวิทยา นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์
อธิปบดินทร์ อรรถรุ่งโรจน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อธิปัตย ์ทองค า ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อธิภทัร แป้นทิม สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้างพิเศษ ธรรมศาสตร์
อธิภานนัท ์สุวิมลเสถียร มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอากาศยานสมยัใหม่ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อธิวฒัน์ นาคข า อุดมดรุณี สุโขทยั วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อธิศ นิติกิจไพบูลย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อธิษฐ์ ชยัรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อธิษฐ์ พลายนอ้ย อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
อธิษฐาน ชีวะธรรม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (พฤกษศาสตร์)ส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล
อธิษฐาน บุรีนอก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ธรรมศาสตร์
อนงคพ์ร ศิริโพคานนท์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นครปฐม สาธารณสุขชุมชน ราชภฏันครราชสีมา
อนงคว์รรณ วรรณขาว พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนณ ใชศ้รีทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนพทัย ์ไกรโพธิพฒัน์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อนพทัย ์พยฆักุล ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อนรรฆพศั รบแคลว้ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปากร
อนวชั ชูช่ืน ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนญัญา การกระจ่าง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนญัญา ค  าจนัทร์ ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนญัญา ทตัภิรมย์ ตราษตระการคุณ ตราด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนญัญา พวงซ่อนกล่ิน สภาราชินี ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อนญัญา เพียค  า กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อนญัญา รัตนซอ้น โพธาวฒันาเสนี นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
อนญัพร ถนัก่ี ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รับนกัเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์
อนตัตา สมโลก ปทุมวิไล ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อนนัต ์ไชยนุรักษ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อนนัต ์เทพขาม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนนัต ์พลานุกร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนนัตชยั ทองมะลิ พทัลุง นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อนนัตญา เก้ือเส้ง สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิศวกรรมศาตรบณัฑิตวิซวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์
อนนัตญา ชูช่วย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
อนนัตญา ซ่อนกล่ิน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อนนัตญา เถ่ือนพรม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
อนลัลีนา ลิภา มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อนสั ละงู บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนาวิล ไชยกูล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อนาวิล อ าไพพิสุทธ์ิ มธัยมวดันายโรง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนินฑิตา เทพประดิษฐ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ เคมี - ชีววิทยา สงขลานครินทร์ 
อนุชา ชีวชานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ Software Engineering (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อนุชิต เด็กหลี ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
อนุชิต ยงัประดิษฐ์ ถาวรานุกูล กาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อนุภทัร อศัวมณีพรรณ อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหิดล
อนุรักษ ์บุญเสนอ กนัทรารมณ์ นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
อนุวฒัน์ ชูทอง วรนารีเฉลิม สงขลา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
อนุวฒัน์ วรรณปะเก ราชวินิต มธัยม นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุวิศวกรรมวสัดุนาโน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนุวฒัน์ อรุณจิต เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้สมุทรปราการ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อนุศญา โตสติ ตราษตระการคุณ ตราด วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อโนชา ทรัพยม์าก อู่ทอง สุพรรณบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
อโนมา วงศอ์าษา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อพินยา ศรีสุวรรณ์ มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
อพินยา ศรีสุวรรณ์ มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
อภสัรา ทีน ้าค  า ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี ศิลปากร
อภิชญา เกล้ียงพร้อม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อภิชญา คงมาก กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม วลยัลกัษณ์
อภิชญา จิตติวฒันกุล ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการพิเศษ ธรรมศาสตร์
อภิชญา ชินเชษฐ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิชญา ชูศรีเพชร สตรีพทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
อภิชญา ชูศรีเพชร สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สงขลานครินทร์
อภิชญา พลสินธุ์ เจียรวนนทอุ์ทิศ2 นครปฐม ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
อภิชญา ยนืย ัง่ มุกดาหาร นครปฐม สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อภิชญา เยน็ใจ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
อภิชญา รามแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยารับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อภิชญา ฤาเดช ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิชญา ล่ิมทอง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
อภิชญา ลีมะทวีกูล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกนัภยัรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อภิชญา สุขีถาน ระยองวิทยาคม ระยอง สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
อภิชยั กลัยาณวิสุทธ์ิ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิชยั ไกรศรขจิต ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ เกษตรศาสตร์
อภิชา สุคนธ์ขจร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหิดล
อภิญญา เขียวหวาน สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหิดล
อภิญญา เขียวหวาน สิรินธร สุรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ขอนแก่น
อภิญญา จนัทรังษี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อภิญญา ชูศกัด์ิไพบูลย์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อภิญญา ดวงแกว้ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิญญา ทองค า เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย สาขานวตักรรมผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อภิญญา ภิญโญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อภิญญา มงัคละเดช กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อภิญญา ศิลามาศ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อภิธชั วชิรแพทย์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อภิธชั วชิรแพทย์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล
อภินดา กมลศิริวฒัน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์
อภินนัท ์สุนทรเรขา สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (นานาชาติ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อภินนัทน์ เสียงอ่อน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยแ์ละห้องผ่าตดั นวมินทราธิราช
อภิยชุ โชตินุชิตตระกูล ไตรมิตรวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อภิรดี จ  าลองนาค สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อภิรดี ดวงมะโน อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต นเรศวร
อภิรตา รักราวี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อภิรักษ ์เดชารัตน์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
อภิฤดี มีทรงธรรม ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
อภิวรรธน์ แซ่ลี ลาซาล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิวฒัน์ แซ่จึง อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อภิวฒัน์ สืบชมภู ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ขอนแก่น
อภิวฒัน์ สืบชมภู ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ขอนแก่น
อภิวฒัน์ สืบชมภู ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วท.บ.ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์
อภิวุธ ชาติทอง วดัเขมาภิรตาราม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อภิเศรษฐ์ วิรุณพนัธ์ ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อภิษฎา ชูเล่ือน ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิษฎา สุขอนนัต์ ระยองวิทยาคม นครปฐม กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
อภิสรา กิตติภูมิวงศ์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อภิสรา ชลประสิทธ์ิ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ ศรีราชาวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อภิสรา เตะ๊วงษ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนวิทยาเขตนครสวรรค์ มหิดล
อภิสรา เทพสิงห์ เทศบาล 2 วดักะพงัสุรินทร์ ตรัง วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
อภิสรา นวลละออง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
อภิสรา ภูขาว อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อภิสรา สิงห์เล็ก พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
อภิสรา อ่องแตง สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เกษตรศาสตร์
อภิสิทธ์ิ นวพรรณพงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติวิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิสิทธ์ิ พน้ภยั เทพมิตรศึกษา นครปฐม วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
อภิสิทธ์ิ พนัธ์ผกัแว่น โคราชพิทยาคม นครราชสีมา วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อภิสิทธ์ิ รักแยม้ พระนารายณ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
อมรเชษฐ์ จนัทะศิลา อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อมรเทพ ติละกุล เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อมรพรรณ อภิเนาวนิเวศน์ พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ นครปฐม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อมรรัตน์ แซ่ตั้ง รือเสาะชนูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาเขตอ านาจเจริญ สาขา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต มหิดล
อมรรัตน์ นอ้ยส าราญ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
อมรรัตน์ พระเขียนทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
อมรรัตน์ หุ้มไธสง จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจดัการเทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อมรารักษ ์สุทธินนัท์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อมลรดา ทองโปร่ง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
อมลรดา พูนพิสิฐทรัพย์ สตรีภูเก็ต นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยกุต์ สงขลานครินทร์
อมลวรรณ สมถวิล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
อมิตตา นวลก าแหง วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อมิตตา รัตนมงคลกุล สมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์
อยธุย ์ศิริรุ่งพนัธ์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นครปฐม วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อรกญัญา ชูเชิด เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเคมี เกษตรศาสตร์
อรกุล ชั้นสถาพรกุล สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อรกุล ชั้นสถาพรกุล สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรงกต อินทร์เอ่ียม สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อรจิรา ขนุหอม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อรจิรา วฒันกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูงวิศวกรรมระบบการผลิต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อรชพร ทรงงาม สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรณฐั อินทร์สวา ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
อรณิช ค  าเหลือง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์การแพทย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นเรศวร
อรณิชา มหาฉัตรสุวรรณ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรณิชา สมนา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อรดา ชีพด ารงธรรม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อรทยั กาลจกัร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อรนลิน เทพประเสน สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรนาฏ กลองชยั สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อรนุช ศิริชนะ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล นวมินทราธิราช
อรปรียา งามสง่า อสัสมัชญัศรีราชา ชลบุรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
อรปรียา จนัทร์สว่าง มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุบลราชธานี
อรปรียา จนัสมุทร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
อรปรียา วนัทา ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี Active Recruitment 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อรปรียา ศรีวิชยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
อรปรียา สุวรรณชาตรี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อรพรรณ เปรมานุพนัธ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อรพิมล เมืองแกว้ ปัญญาวิทย์ ตรัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ "วิศวกรรมศาสตร์ มอ." สงขลานครินทร์
อรไพลิน กิจแกว้ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรไพลิน พุ่มศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลงังาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อรไพลิน พุ่มศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มหิดล
อรไพลิน สนิทยา นานอ้ย น่าน วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อรยา สุพรรณชนะบุรี พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
อรรคชยั จุลนาค บวัขาว กาฬสินธุ์ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรรฆนิธ์ิ ศรีสุข เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นเรศวร
อรรณพ ไทยแท้ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรรถพล พานทอง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
อรรถวดี บุตรโคตร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรรถวุฒิ เจริญพล สตัหีบวิทยาคม ชลบุรี วท.บ.ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์
อรรัมภา เสมา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อรวรรณ บุญเรืองรอด กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง นเรศวร
อรวรรณ ศรีสวสัด์ิ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย/ีครุศาสตร์วิศวกรรม(หลกัสูตร 4 ปี) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อรวรรยา มลการนา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
อรวรรยา มลการนา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
อรอนงคภ์ทัร์ ตระกูลน ้าผ้ึง สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อรอินทร์ ทนัใจ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรัญญา ดรุณี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อรัญญา บุญทวี กุดชุมวิทยาคม ยโสธร วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา อุบลราชธานี
อรัญญารัตน์ ศรีสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต รวม 11 สาขาวิชา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อริญชยา รามก าแหง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อริญชยั ค  าแสง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์แมคคาทรอนิกส์ (ม.6)WBวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยสุีรนารี
อริญชยั สุขวิสิฏฐ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า เกษตรศาสตร์
อริญญา ศิลปวิสุทธ์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุราษฎร์ธานี นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สงขลานครินทร์
อริญรดา สงแยม้ วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อริยธ์ชั พรภสัร์พชันี สตรีวิทยา2 สตรีวิทยา2 วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
อริยธ์ชั ภาคบุตรี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
อริยวฒัน์ จรัสวฒันาพรรค์ สนัติราษฎร์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์
อริยตุม ์เชียงกา วิสุทธรังษี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อริศรา เจียมสกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นวตักรรมสารสนเทศทางการแพทย์ วลยัลกัษณ์
อริศรา เรืองวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
อริษา วงศสุ์วรรณ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เกษตรศาสตร์
อริสรา กดมงคล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
อริสรา กดมงคล ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เคมีส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
อริสรา ตรีโพธ์ิ พิชยั อุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อริสรา ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อริสรา ล้ิมทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ศิลปากร
อริสรา วารินทร์ประสิทธ์ิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อริสรา วารินทร์ประสิทธ์ิ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สาขาวิชา เคมี เกษตรศาสตร์
อริสา ประนางรอง สุวรรณภูมิวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อริสา พานิช ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อริสา พิมพป์ระโคน หัวหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อริสา อู่สุวรรณ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรุณพร มีลาย ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์
อรุณรัศม์ิ พนัธุเ์อ่ียม คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรุณราช จุลภกัด์ิ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อโรชา บณัฑุวงศ์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อโรชา อรุณชยัมงคล สตรีนนทบุรี นนทบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
อลงกรณ์ ประวงั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อลงกรณ์ พ้ืนขนุทด ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา พะเยา
อลงกรณ์ พ้ืนขนุทด ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ชีววิทยา มหาสารคาม
อลงัการ วงศก์  าทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อลิชา ปรีชาพืช สตรีนนทบุรี นนทบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากาลงัและระบบควบคุม (หลกัสูตร 5 ปี) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อลิชา ไพศาลเกษมกุล ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อลิชา ไพศาลเกษมกุล ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อลิสา วงศรั์กษา สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหิดล
อลิสา หลานฉิม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อวชัพงษ ์ไทยศุภลกัษณ์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อวศัยา ตั้งอศัยากุล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อวิรุทธ์ มะหะหมดั ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต วิศวกรรมศาสตร์/Biomedical Engineering (International Program) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อวิศรา โพธ์ิแจง้ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์
อสมา จนัทร์สวสัด์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์
อสมาภรณ์ เดียวตระกูล ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นเรศวร
อสมาภรณ์ เอ่ียมตาล ชยันาทพิทยาคม นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นเรศวร
ออมสิน ยิง่รุ่งเรือง วดัโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อกัษราภคั กระแสโสม สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อกัษราภคั พงศส์มบูรณ์สุข ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อคัคณ์ฐั คงประสิทธ์ิ พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อคัรชยั ไพรสิงห์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการพิเศษกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อคัรชยั มัง่มา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อคัรเดช บุตรศรี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อคัรพล คงแจ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นครปฐม วท.บ.ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์
อคัรพล โคแหละ พทัลุง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อคัรพชัร์ อมรรัตนศิริ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีตวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อคัรภา เพชรจตุรงค์ มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา อยธุยา นิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อคัรวิชญ ์เจริญพนัธ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อคัรวิทย ์นิธิบุญญาพนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อคัรวินท ์พานิชย์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อคัริมา เพ็งอุบล หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อคัริมา เพ็งอุบล หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อคัสุข นิธิศบุญกลาง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อคัสุข นิธิศบุญกลาง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อคัสุข นิธิศบุญกลาง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร)(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
องัคนา จางสกุลเจริญ อสัสมัชญัคอนแวนต์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
องัคว์รา สมถวิล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อจัจิมา ยายี เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน)ครูแนะแนววลยัลกัษณ์
อจัฉรา ไชยมงคล ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อจัฉริยา ประสวนศรี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
อจัฉริยา เพ่ิมวณิชกุล ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการขอ้มูล (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
อชัวิชญ ์แก่นประกอบ แกลง “วิทยสถาวร” นครปฐม วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อญัชริกา สิทธิด ารงค์ สตรีทุ่งสง นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสาตร์พ้ืนพิภพ เกษตรศาสตร์
อญัชลี ฤทธ์ิกระจาย ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อญัชลี สายตรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโลยกีารอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อญัชิสา ตนัติมนัตาภรณ์ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อญัชิสา ตนัติมนัตาภรณ์ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อญัชิสา พิริยะกฤต เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั Active Recruitment ปีการศึกษา 2591 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อญัชิสา รัตนพงศ์ พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทานเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
อญัชุลีกร ขาวหมดจด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง (นานาชาติ)ช่อศรีตรังอินเตอร์ สงขลานครินทร์
อญัญปวีธ์ ทิพยม์ณี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
อญัญล์ภสั อาจสุริยงค์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
อญัธิกา คงศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อญัธิตา หิรัญเรือง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม วลยัลกัษณ์
อญัมณี มณีเลิศ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
อญัมณี ศิริวฒัน์ ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อฐัภิญญา เทพเนียม วิเชียรมาตุ ตรัง สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกี  ารเกษตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
อทัธวฒัน์ สุวรรณถิรพุทธ์ิ อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนัดา ภิญโญ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล
อนัดามนั ซึเนะโอกะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
อนันา เพชรสีเงิน วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกุมารี สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วลยัลกัษณ์
อพัชญา ทินบาล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกษตรศาสตร์
อฟันนัน์ ลีวนั สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อมัพวลัย ์คนเท่ียง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี กายภาพบ าบดัวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) มหิดล
อมัรินทร์ คงศิริ ระยองวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อยัการ ป่ินแกว้ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อุบลราชธานี
อยัย ์มูสิกะ ธิดาแม่พระ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์ 
อยัยา เทอดโยธิน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อยัรดา สีลาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อยัศิมา แพรบ ารุง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว(ภาคพิเศษ)รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
อลิัปรียา จนัทร์อิน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
อศัมเ์ดช แยม้เทศ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อษัฎาวุฒิ ฟักทบัทิม รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์- วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อษัฎาวุธ เพราะยิง่ สภาราชินี นครปฐม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาจารี ชูปล้ืม พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อาณฏัฐชา กรรภิรมย์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อาเดล กูเล็ม สายบุรี "แจง้ประชาคาร" ปัตตานี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
อาทิตญา ศรีหม่ืน จนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
อาทิตย ์ฆารพล เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อาทิตย ์ใหมทอง เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อาทิตยา กลีบบวั อสัสมัชญัศึกษา นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ ธรรมศาสตร์
อาทิตยา จินดา ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ นครศรีธรรมราช วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
อาทิตยา เชิงเทิน พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อาทิตยา แซ่ตั้น นาบอน นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
อาทิตยา ดีไพร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (สตัววิทยา) เกษตรศาสตร์
อาทิตยา เตะ๊ปานนัท์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อาทิตยา ทองบุญ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
อาทิตยา นนทค าจนัทร์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อาทิตยา ปัญญาธนกิจ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นเรศวร
อาทิตยา ปัญญาธนกิจ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาทิตยา ปัญญาธนกิจ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อาทิตยา พงษน์วล สตรีพทัลุง พทัลุง วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อาทิตยา พรมเลิศ สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
อาทิตยา เรืองรายวนั สายน ้าผ้ึง นครปฐม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อาทิตยา โรจนะรัตน์ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง พทัลุง วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
อาทิตยา ใหม่ห้อง อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย์ นเรศวร
อาธิตา จนัสีดา สีดาวิทยา นครราชสีมา ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปเรียนดี ราชภฏันครราชสีมา
อานนท ์แมน้ชยัภูมิ เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อานนท ์สีบุญเรือง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
อานาปานสั จินรัตน์ กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อาโป ชยัศรี ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อาพิชญา ลว้นแกว้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อาภากร ขดัสาย สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหิดล
อาภาพชัร วิเชียรรัตนพงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ศิลปากร
อามีน วาเด็ง ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ "Sci Seed สานฝัน คนพนัธุวิ์ทย"์ สงขลานครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อามีน อาแว สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
อามีร่า มหัศนียนนท์ อตัตรักียะห์อิสลามียะห์ นครปฐม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหิดล
อารยา ค  าสาวงษ์ ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์
อารยา ชีวานนัท์ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
อารยา น่วมส าราญ สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อารยา ศรีสวสัด์ิ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ราชมงคลศรีวิชยั
อารยาพร มงคล สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ กาฬสินธุ์
อารยาพร มงคล สารคามพิทยาคม มหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยัชุมชน นเรศวร
อารายา ศิวบวรวฒันา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
อาริตา จุลพนัธ์ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมขนส่งทางราง 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อาริษา สืบสาย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร/การจดัการฟาร์มอยา่งชาญฉลาดและวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารีน่า เทศทอง สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารีฟีน หมาดสตูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ สงขลานครินทร์ 
อารียา แกว้ม่วง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อารียา โทช์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อารียา ล้ิมกุล นครนายกวิทยาคม นครนายก วิทยาลยัการฝึกหัดครู สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ราชภฏัพระนคร
อารียา สมโภชน์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์และวิทยาศาสตร์เน้ือสตัวรั์บตรงอิสระ (เทคโนโลยกีารเกษตร) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารียา สุวรรณทศ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อารียา อนุวฒัน์ประกิจ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
อารีรัตน์ ทรายหมอ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบณัฑิตส่งเสริมความถนดัทางวิชาชีพ ( 6 สาขาวิชา ) มหิดล
อิคลาศ สาดาเร่ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาลยัการชลประทาน วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกษตรศาสตร์
อิงกฤษฏ์ิ สุทธิศกัด์ิศรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
อิงคอ์ร สอนดิษฐ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
อิงธวลั เครือคลา้ย มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อิงรัก อุตตมางคพงศ์ ชลประทานวิทยา นนทบุรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อิชยญ์าดา พวงเงิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อิชยา เยาวด์ว้ง พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาธารณสุขชุมชน) วลยัลกัษณ์
อิทธ์ิ จบัปร่ัง อนุบาลตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสอวน./วมว มหิดล
อิทธิกร ธุระมะฉายา วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เกษตรศาสตร์
อิทธิกร ศรีสมโภชน์ สิริรัตนาธร นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อิทธิเชรษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ ทวีธาภิเศก นครปฐม วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
อิทธิพล ประทุมชยั กลัยาณวตัร ขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
อิทธิพทัธ์ ยอดประสิทธ์ิ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อินทชั มัง่ค ัง่ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
อินทชั ศรีเภา เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วศ.บ.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
อินทิรา กายสี ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
อินทิรา คนัธพสุนธรา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อินทิรา บรรจง ดรุณาราชบุรี นครปฐม วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปากร
อินทิรา รัตตากร สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อินทิรา วลัลา พระนารายณ์ ลพบุรี วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
อินทิรา ศรีสุกิจาธิคุณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
อินทุมดี มะลิแยม้ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อินธิรณณั สระทองพิมพ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
อินอาร์ม หวงัเชย ชลประทานวิทยา นนทบุรี ส่ิงแวดลอ้ม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
อิศรเมศวร์ เลาห์สฒันะ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อิศรา ผดุงประเสริฐกุล ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และความรู้ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
อิศรา หวงัอินทร์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อิศราภรณ์ พลสิทธ์ิ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรมเด็กดีมีท่ีเรียน วลยัลกัษณ์
อิศริยา ชยัศรี ปัญจดี ชยัภูมิ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อิศริยาภรณ์ ศรทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร สงขลานครินทร์ 
อิศเรศ เครือวลัย์ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษารับตรงใชค้ะแนน GAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อิสจรีพร บรรจงช่วย ศรีธรรมราชศึกษา นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร สงขลานครินทร์ 
อิสริญาภรณ์ เคล่ือนกระโทก อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลงั และพลงังาน) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อิสริยา ศุภกิจอนนัตคุ์ณ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อิสริยา เสนาปิน ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี เกษตรศาสตร์
อิสริยา แสงทบัทิม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยารับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
อิสริยาภรณ์ มาลยั อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวนามยัและความปลอดภยัในสถานพยาบาล นวมินทราธิราช
อิสรีย ์กสันุกา สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี เกษตรศาสตร์
อิสรีย ์ก่ิงนอก นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อุณชห์กานต ์อุดมวิเศษยิง่ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
อุณชห์กานต ์อุดมวิเศษยิง่ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
อุดมศกัด์ิ แกว้ประเทศ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมศาสตร์IE ส านกัฯวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
อุดมศกัด์ิ ขวญัทอง พทัลุง พทัลุง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อุทยัวรรณ แมน้เจริญ วิทยาสาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลบั เชียงราย นครปฐม วิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
อุเทน เหลืองจนัทร์แรม สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี) Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อุ่นเรือน ปรัสพนัธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อุม้บุญ ระภานุสิทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อุมาภรณ์ แจง้ประดิษฐ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์
อุมาภรณ์ แจง้ประดิษฐ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อุรชา ฤทธิกุลสิทธิชยั ระยองวิทยาคม ระยอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อุรวิศ เจียรจินดา สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
อุรัสยา งามหอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อุรุชา อญัชลี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อุไรรัศมี สนัติสุขกุล มาบอ ามฤตวิทยา ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศิลปากร
อุษณกร ชุมทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อุษณีษ ์รักไทย สภาราชินี ตรัง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อุษารัชฏ์ เรืองชาติ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร พจ.บ. (การแพทยแ์ผนจีน) (หลกัสูตรนานาชาติ) (TCM) ธรรมศาสตร์
เอกณรงค ์ถนอมชนม์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เอกณฐั พึงไชยพฒัน์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร
เอกนคร วงษโ์คตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
เอกพงศ ์จอมวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เอกภวิษย ์ธนโชคไชยวชัร์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯีวิศวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เอกรัตน์ ล้ิมบริบูรณ์ทรัพย์ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
เอกรินทร์ คงทอง ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เอกวีร์ อิฐรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้างพิเศษ ธรรมศาสตร์
เอธิตา สีสม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
เอมมา อนนัตสุ์วิโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เอมอปัสร แกว้วชัระรังษี ราชวินิต มธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เอ้ือการย ์ค  าสุข องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม - วศ.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เอ้ือองักูร ยอดมงคล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
เอ้ืออาทร นามสนิท ระยองวิทยาคม นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกษตรศาสตร์
โอบนิธิ ศรีไพโรจน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์
ไอริณ แกว้ซ้ิม สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ไอรีณ อมรเมตตาจิต สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เกษตรศาสตร์
ไอศวรรย ์แช่มสนิท นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
ฮสัซาน อศัววิริยะกุล อสัสมัชญัระยอง นครปฐม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฮามีดา นอ้ยทบัทิม สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฮิมพนัธุ ์บวัเพชร ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ.สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฮุสนา หะแว ดรุณศาสน์วิทยา นครปฐม วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์  สงขลานครินทร์ 
กชกร กลางประพนัธ์ หนองสูงสามคัคีวิทยา มุกดาหาร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ บา้นสมเด็จเจา้พระยา
กชกร กุลไทย บา้นลาดวิทยา เพชรบุรี วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กชกร เจ้ือยแจว้ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีองักฤษ) เกษตรศาสตร์
กชกร เทพรักษ์ เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ)พฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
กชกร เพ่ิมพูน สตรีสมุทรปราการ นครปฐม จิตวิทยา วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
กชกร มุขมณเฑียร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
กชกร ศรีหร่าย สตรีอ่างทอง อ่างทอง ครูศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาองักฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กชกร สมบูรณ์กิตติกร ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการท่องเท่ียว นเรศวร
กชกร สุวจนกรณ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กชกร สุวรรณวาท หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กชกรณ์ กิตติโฆสกุล เพชรพิทยาคม นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กชดร พนัเดช สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กชนภสั วนาใส อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กชนิกา นงคน์วล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด)์ วลยัลกัษณ์
กชนิภา จุมปู สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กชพงศ ์พูลเพ่ิม นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
กชพร กระจ่างแจง้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
กชพร ตนัติสุกฤต เชียงรายวิทยาคม เชียงราย วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
กชพร โตะ๊ซา สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
กชพร ปฐมภควนัต์ โพธิสารพิทยากร นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กชพร ผิวอ่อน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
กชพรรณ เคารพาพงศ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กชพรรณ ชูศรี หอวงั กรุงเทพมหานคร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
กชพรรณ ชูศรี หอวงั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
กชพรรณ พรหมศรีรัญ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กชพรรณ วรรณโชติ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
กชมน สุขสม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กชมนช ์คงหาญ ศรียาภยั ชุมพร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กชวรรณ จามจุรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
กชวรรณ พุฒิมณี จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กชามาศ สวนัตรัจฉ์ พระนารายณ์ นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กชามาส สามารถกิจ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
กณิศ เตก็สุวรรณ ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กตวรรณ กาญจนวฒันกูล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
กนกกร เกียรติเฉลิมคุณ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนกกร ชายทองแกว้ สตรียะลา ยะลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ /  บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
กนกกร ทองใหม่ ชลกนัยานุกูล นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
กนกกร ศรีกญัจนวิโรจน์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กนกกานต ์จุลนิน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กนกกุล สิทธิโชค ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
กนกณฐั ทองเรือง จุ๋งฮวัโซะเซียว ตรัง วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์ 
กนกธร ฤทธิภกัดี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กนกนาฏ สิรภกัดี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กนกนาถ สุวรรณหาร อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
กนกนาถ สุวรรณหาร อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
กนกนาถ สุวรรณหาร อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ ขอนแก่น
กนกพน พิศพรรณ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
กนกพร ซิงค์ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กนกพร ทองค าขาว นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กนกพร ศิลารังษี ปทุมวิไล ปทุมธานี วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
กนกพร เศรษฐกิจ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กนกพร สุนทรพรม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทลั เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
กนกพร หงสวินิตกุล เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด(สหกิจ) ราชภฏัอุดรธานี
กนกพร อยูสุ่่ม วินิตศึกษา นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กนกพรรณ บุญโก ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนกพรรณ ป่ินตนั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
กนกพิชญ ์ทองสม กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด)์ วลยัลกัษณ์
กนกพิชญ ์อุ่ยสกุล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย บา้นสมเด็จเจา้พระยา
กนกรส เหมสิริโรจน์ บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนกรส เฮ่ประโคน ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา เลือกสอบวิชาสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนกรักษ ์เขียวขจี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กนกรักษ ์โพธ์ิระดก สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิทยาลยัราชสุดา  สาขา หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต(สาขาการศึกษาของคนหูหนวก) มหิดล
กนกลดา วงษล์คร เตรียมอุดมศึกษาพฒันการสุวรรณภูมิ นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กนกวรรณ กตะศิลา ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนกวรรณ เก้ือสงัข์ พทัลุง นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ คชพนัธ์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ จนัทิม มธัยมตากสินระยอง ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กนกวรรณ ด่านเสถียร พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนกวรรณ นพคุณ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
กนกวรรณ ปลอ้งอว้น สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
กนกวรรณ ปานทอง อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจพ้ืนท่ีตั้ง ม.อ. 5วิทยาเขต สงขลานครินทร์
กนกวรรณ พรรณลา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กนกวรรณ พฤกษไ์พรผดุง สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กนกวรรณ รุ่งโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเรียนดี ราชภฏันครราชสีมา
กนกวรรณ วงเวียน บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ราชภฏัอุดรธานี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กนกวรรณ สุวรรณรัตนมณี วดัราชโอรส นครปฐม เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ อรัญนุมาศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กนกอร คนัศร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
กนกอร นาเจริญ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กนตธ์ร แกว้พฤกษ์ ตราษตระการคุณ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนลรัตน์ ชยัพินิจ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนพิเศษ) (หลกัสูตร 2 ปริญญา) ศิลปากร
กนลรัตน์ เสนาธรรม นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนลรัตน์ เสนาธรรม นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
กนิษฐา ไทยล่ี นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เกษตรศาสตร์
กนิษฐา ยะวิจิตร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน เชียงใหม่
กนิษฐา ยะวิจิตร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เชียงใหม่
กนิษฐา ลือชา เทวรักษ์ ปราจีนบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
กนิษฐา ศรีบุญเรือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
กมนทตั เกียรติธนไพศาล ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
กมนวรรณ มีสุข จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
กมลฉัตร ช่วยออก สภาราชินี นครปฐม สาขาวิชา การศึกษาปฐมวยั ราชภฏัสงขลา
กมลชนก ขจรทุกทิศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารการจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลชนก ขึงธรรมมา แก่งคอย นครปฐม บริหารธุรกิจ การจดัการ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
กมลชนก ช านาญภกัดี เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กมลชนก ซ่ือตรง เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี จนัทบุรี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กมลชนก ดีปินตา ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กมลชนก บูรณวฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
กมลชนก เพ็ชรประคอง พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์เด็กดีมีท่ีเรียน วลยัลกัษณ์
กมลชนก ศรีเกษม มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
กมลชนก ศรีเกษม มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง เชียงใหม่ 
กมลชนก ศรีเกษม มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เชียงใหม่
กมลชนก สมานศรี บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษเพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
กมลชนก สุขประเสริฐ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กมลชนก สุขประเสริฐ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กมลชนก เสวครบุรี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กมลชนก เสวตเวชากุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กมลทิพย ์ผิวแดง สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
กมลทิพย ์วารินสะอาด สภาราชินี ตรัง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
กมลนทัธ์ จงรักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส ธรรมศาสตร์
กมลนทัธ์ เล็กพิพฒัน์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กมลพร แกว้ไกรไทย สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
กมลพร แสงรัตน์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.จดัการอุตสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) เกษตรศาสตร์
กมลพรรณ โชติเจริญไพศาล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กมลพรรณ ตรีก าจร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กมลพรรณ พงษเ์หล่าข  า สงวนหญิง สุพรรณบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กมลภพ ดีมี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)เมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
กมลรดา บุญฉัตรเมือง สงวนหญิง สุพรรณบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กมลรัตน์ ปานแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กมลรัตน์ อน้สาย สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กมลลกัษณ์ โกทะโน สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วท.บ.อนามยัชุมชน ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
กมลลกัษณ์ ช่วยชู เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชา 
การจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
กมลลกัษณ์ ชูธงชยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กมลลกัษณ์ วีรยพุาพนัธุ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
กมลลกัษณ์ สุวรรณใจ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
กมลวดี เอนกฤทธ์ิ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กมลวรรณ คงทอง พทัลุงพิทยาคม พทัลุง ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กมลวรรณ นกัสูญวงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
กมลวรรณ บุญเสร็จ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กมลวรรณ พรมค า ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตร 5 ปี) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กมลวรรณ ม่วงทอง วฒัโนทยัพายพั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กมลวรรณ เอียดเหลือ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กมลวทัน์ ตีระวฒันานนท์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
กมลศา ชยัชนะ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กมลา เหมประพนัธุ์ สุราษฎร์พิทยา นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
กร อ าไพ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอลัลสัเตชนัอาร์ต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กรกช เกิดอุดม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
กรกฎ ช่ืนชุมศรี ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กรกฎ ทุมชะ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กรกนก กูส้กุล มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กรกนก งามสุด ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
กรกนก รักษม์ณี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กรกนก ศรีดาค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กรกนก สุนทรพรม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
กรกมล โล่ห์อจัฉริยะกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
กรกมล ฮะซ้ิม ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กรชนก แกว้สุวรรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กรชนก ศรีวิมล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
กรชวลั ภาติยะศิขณัฑ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรชาญชยั นามอภิชาติขจร เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กรญตา กล่ินหอม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กรณ์ดนยั พงษเ์พ็ชร์ ระยองวิทยาคม ระยอง สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กรณิศ จนัทดา ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตร์ นเรศวร
กรณิษฐ์ อ่อนสะเดา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
กรดนยั โชติพฒันกุล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรดิศ สุขประเสริฐ นครนายกวิทยาคม นครนายก พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรธนสร เพชรนอ้ย สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ภาษาไทย วลยัลกัษณ์
กรธนสร เพชรนอ้ย สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
กรพินธุ ์บุญยนื พิริยาลยั แพร่ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กรพินธุ ์ปานหงษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
กรพินธุ ์ศรีสมบติั สุรวิทยาคาร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี ขอนแก่น
กรภทัร จนัทนั สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
กรรกวิณ กนัยาทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กรรชกร พงษคุ์ลีการ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กรรญ โพธ์ิเพชรเล็บ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ราชภฏัอุดรธานี
กรรญ โพธ์ิเพชรเล็บ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ราชภฏัอุดรธานี
กรรณ จนัทร์มีศรี สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์
กรรณกนก แสนวิจิตร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กรรณนพ เกตุปาน สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
กรรณิกา กองสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กรรณิกา จ  าปาขาว อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กรรณิการ์ ศรีค  า จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
กรรทิชา ยางทอง หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กรรวี ทองสิงห์ หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
กรรวี นวลเกล้ียง สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กรรวี รัตนชินกร สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
กรวรรณ เก้ือเส้ง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กรวรรณ สุขสกุล ธญัรัตน์ ปทุมธานี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กรวิชญ ์คอ้ชากุล ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
กรวิชญ ์คอ้ชากุล ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
กรวิชญ ์จนัทร์เม่ง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(สถาปัตยกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กรวิชญ ์มาแกว้ พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รักเกษตร สงขลานครินทร์
กรวิภา ปินะถา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กรวีร์ กล่ินทโชติ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
กรสิริ ประทีป ณ ถลาง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วท.บ.สถิติพิเศษ ธรรมศาสตร์
กรองกาญจน์ สีเดือน วิสุทธรังษี นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
กรัณฑรัตน์ พนิตวงศต์ระกูล หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท ์(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
กริชภทัร รัชตเศรษฐกุล แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์ 
กรินทร์ กิตติเฉลา นครสวรรค์ นครสวรรค์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กริม สุทธิวโรตมะกุล นารีนุกูล อุบลราชธานี สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กรุงศรี รักษาศรี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ปทุมธานี วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
กรุณา สวงเป็น นนทบุรีวิทยาลยั นนทบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤชนนท ์เศวตาสยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
กฤชภทัร พชัรด ารงสุข สมุทรสาครวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
กฤณณ์ โชติธนกุญชร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
กฤตณฐั บุษยโกมุท สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤตติกร ขจรชยัฤทธ์ิ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและผลิตส่ือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤตติกา ปู่ เชียงแดง ศรียาภยั นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กฤตธี แยงลีลา มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
กฤตธี เลาหะกุล ลาซาล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤตธี วงศท์อง ระยองวิทยาคม ระยอง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กฤตธี ศรีเทพ แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กฤตธีรา ชูแกว้ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษอุตสาหกรรมการบิน เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
กฤตธีรา เสนานุช ศรีสองรักษวิ์ทยา เลย บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
กฤตบุญ ศรีแกว้พวง ลือค าหาญวารินช าราบ นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤตพร คงการ พทัลุง พทัลุง รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวตักรรมทางการบริหาร)ประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
กฤตพร เจริญพวก ศรียานุสรณ์ จนัทบุรี ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กฤตพร ช่วยไล่ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
กฤตพร เถาถวิล ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤตพร พลไชย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กฤตพร สีถนั ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
กฤตพฒัน์ วสุธวชั สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กฤตภาส พรมพลเมือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัอุดรธานี
กฤตภาส พรมพลเมือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ ขอนแก่น
กฤตภาส พูลสินธนาพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กฤตภาส รอดตุม้ แก่งคอย สระบุรี การขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
กฤตเมธ เกตุแกว้ ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กฤตเมธ อนุพฒัน์ สตัยาไส ลพบุรี ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
กฤตยชญ ์สุธรรมาภรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
กฤตยชญ ์สุธรรมาภรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กฤตยา จนัทะสิงห์ รัตนบุรี สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
กฤตยา นนัทช์ยั สตรีศรีน่าน น่าน สงัคมศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง นเรศวร
กฤตวรรณ คงขนัธ์ สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
กฤตวฒัน์ ณ นคร บูรณะร าลึก ตรัง เกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
กฤติกา วิริยะหิรัญไพบูลย์ โยธินบูรณะ นครปฐม มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กฤติกาญจน์ วงษจ์นัดี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กฤติญา พุ่มพวง ระยองวิทยาคม ระยอง นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กฤติณฐั ออ้ยบ ารุง สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กฤติเดช คนการ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กฤติธี ค  าภูมี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กฤติธีรา หงษต์ระกูล สุรวิวฒัน์ นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี Active Recruitment 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤติน พิชยั สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กฤติน เอ่ียมพิทยารัตน์ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาษาองักฤษ)รับสมคัรนกัเรียนเรียนดีและนกัเรียนต่างชาติเพ่ือคดัเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิทยาการจดัการสงขลานครินทร์
กฤติมา ไชยอาจ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
กฤติมา นุ่มดี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม บริหารศาสตร์ การบญัชี อุบลราชธานี
กฤติมา วรรณงาม มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโรงแรมพิเศษ ศิลปากร
กฤติมา ศรีมาลา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
กฤติมา ศรีมาลา สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กฤติยา จินา เวียงสระ สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กฤติยา ไชยมชัชิม บวัขาว กาฬสินธุ์ พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
กฤติยา ไชยมชัชิม บวัขาว กาฬสินธุ์ พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
กฤติยา พวงมณี บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
กฤติยา ศรีสุข นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
กฤติยา ศรีสุข นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
กฤติยากร ขนัทศกร เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สงขลานครินทร์
กฤติยาณี สุดสวสัด์ิ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กฤติยาภรณ์ มรรคผล สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กฤติยาภรณ์ สินพิศาลกิจ ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน เกษตรศาสตร์
กฤติยาวดี ภกัดีจิตร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
กฤศวีณ์ภคั สิทธิพนัธ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กฤษกร โปตะวฒัน์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
กฤษขจร ด าริห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
กฤษฎา ทองขนุด า พทัลุง พทัลุง เกษตรศาสตร์ วท.บ.พืชศาสาตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
กฤษฎา มะศรีพนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กฤษฎา รักษท์อง เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กฤษฎาภร หินอ่อน มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กฤษณพงศ ์ถ่ินสุข พิริยาลยั นครปฐม วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กฤษณะ พฤกษย์ ัง่ยนื วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กฤษณะ หอยบาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั พทัลุง ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส ธรรมศาสตร์
กฤษณะพงศ ์นิธินรเศรษฐ บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
กฤษติพตัร์ นุชนาม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
กวลัพร จูงศิริ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบภายใน วลยัลกัษณ์
กวิเชษฐ์ ลิขิตชยัวรรณ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
กวินทรา ชา้งดี บูรณะร าลึก ตรัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กวินทิพย ์ขวญัเมือง สภาราชินี ตรัง บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กวินธิดา เด่ียวสายชล วิสุทธิกษตัรี สมุทรปราการ วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
กวินธิดา รัตนา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กวินธิดา อะมะมูล ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
กวินธิดา อะมะมูล ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
กวิสรา เกิดฤทธ์ิ สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
กวิสรา ครันดอน มารียวิ์ทยา นครราชสีมา การบริบาลทางเภสชักรรม (ผูมี้ความสามารถภาษาองักฤษ) อุบลราชธานี
กวิสรา ศรีธรรมสาร อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษ กาฬสินธุ์
กวีวฒัน์ รอดทรัพย์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
กวีวฒัน์ รอดทรัพย์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา สาขาวิชาเกษตรศาสตร สงขลานครินทร์
กษพร นอ้ยดี สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กษมา แกว้บุญเรือง เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
กษมา แกว้บุญเรือง เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กษมา พาภกัดี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
กษมา ศิวายพราหมณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัพิเศษ ศิลปากร
กษมาพร ศรีสมบติั สตรีราชินูทิศ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
กษิณา วงศก์าฬสินธุ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศิลปากร
กษิดิช ยงสุวรรณกุล แสงทองวิทยา นครปฐม สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กษิด์ิเดช ทบัเนียมนาค พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กษิดิศ จนัทร์ใช้ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
กษิดิศ ไตรรัตนคุม้ วินิตศึกษา นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กสิดิษฐ์ กาบยบุล สุรวิทยาคาร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี ขอนแก่น
กอ้งกฤดากร เพชรรอบ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกษตรศาสตร์ วท.บ.พืชศาสาตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
กอ้งกิชากร ศรีสงสาร แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
กอ้งกิดาการ บุญเลิศ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
กองทพั ข  าศรี สิงห์บุรี สิงห์บุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
กองทพัไท ไชยมนตรี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
กองพล จิตนิยม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กอ้งภพ ไชยะโท แสงทองวิทยา สงขลา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กอ้งภพ สุดสวาสด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบุรี นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ วท.บ.เกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา เกษตรศาสตร์
กญัจน์ชญาพทัธ จรูญแสง ลือค าหาญวารินช าราบ นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กญัจน์นิภา ประยรูพฤกษ์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กญัจนพร ค  าแหง บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลีพิเศษ ศิลปากร
กญัจนพร บวัเอียด ระโนดวิทยา สงขลา ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
กญัจนพร บุญมี จกัรค าคณาทร ล าพูน มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี
กญัจนพร เบ็ญเจิด สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
กญัจนพร อินทร์แหยม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัจน์รัตน์ วิจาราณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวตักรรมพฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
กญัจนากร ชาวไร่นาค สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
กญัจนากร เวชการ ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
กญัชพร กงัเจริญ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัชพร แจ่มแจง้ ยอแซฟอุปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลีพิเศษ ศิลปากร
กญัชพร ไทยเจริญ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลีรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กญัชพร ปรากฎผล สตรีอ่างทอง อ่างทอง บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัชพรรณ รอดชุม สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
กญัชว์รา ทองพิสิฐสมบติั สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนัพิเศษ ศิลปากร
กญัชิดา อรรถพร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(ครุศาสตร์การออกแบบ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กญัญณ์รัณ แจ่มกระจ่าง โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญณชั วะสีนนท์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กญัญณชั องคศิ์ริวิทยา มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
กญัญพชัร ช่ืนจิตรพิทกัษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กญัญพิ์ชญา นอ้ยสุวรรณ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด นิติศาสตร์ สาขานิติศาตร์ ขอนแก่น
กญัญพิ์ชญา นอ้ยสุวรรณ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด นิติศาสตร์ สาขานิติศาตร์ ขอนแก่น
กญัญพิ์ชญา นอ้ยสุวรรณ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) เกษตรศาสตร์
กญัญภคั คงอ้ิว พทัลุง นครปฐม ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กญัญมล เศวตกรต สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
กญัญมล เศวตกรต สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กญัญรัตน์ วชัรินทรชยั ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญว์รา กระสิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชลบุรี ชลบุรี ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
กญัญว์รา นนัทวโนทยาน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์ 
กญัญา เตชรุ่งถวิล สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั นครปฐม ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
กญัญา ประภาสโนบล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กญัญาณฐั กอเจริญยศ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กญัญาณฐั กา้นเหลือง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สาขาวิชาโภชนาการอาหารและการจดัการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กญัญาณฐั ค  าปลอ้ง ดรุณาราชบุรี ราชบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กญัญาณฐั จนัทร์ทิพย์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กญัญาณฐั ใจแขง็ สภาราชินี ตรัง ทล.บ.การผลิตและการจดัการผลิตภณัฑอ์าหารประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
กญัญาณฐั ทองไพจิตร์ ปากเกร็ด นนทบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
กญัญาณฐั ปัณวรรณ์ มหาวชิราวุธ สงขลา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญาณฐั พฒันศรี สภาราชินี ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กญัญาณฐั โพธ์ิจนัทร์ บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
กญัญาณฐั มูสิกสง ธิดานุเคราะห์ สงขลา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญาณฐั ร่วมรักษ์ สตรีศึกษา นครปฐม พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กญัญาณฐั รองนวล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กญัญาณฐั วฒันพิทกัษก์ุล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กญัญาณฐั วิเศษแพทย์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กญัญาณฐั สงขจร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาณี บุญมีศกัด์ิ บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กญัญาณี ปุริศรี ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กญัญาดา หงษาวงษ์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม สาขาวิชา ออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
กญัญานฐั ใจบุญ สตรีนนทบุรี นนทบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กญัญานฐั เถระวรรณ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญานฐั สะอาด สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ราชภฏัอุดรธานี
กญัญานี จยัสิน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กญัญาปวีร์ อิสระวิทยะชยั นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กญัญาพชัร กุตนั สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญาพชัร แจ่มพรมงคล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กญัญาพชัร แซ่เตียว ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญาพชัร ณ นคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญาพชัร ปันอา้ย วชัรวิทยา ก าแพงเพชร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาพชัร เปียศิริ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
กญัญาพชัร พุ่มโพธ์ิ ชลประทานวิทยา นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
กญัญาพชัร พุ่มโพธ์ิ ชลประทานวิทยา นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กญัญาพชัร โลขนัธ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
กญัญาพชัร สมุทรเพ็ชร นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรศิลปาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
กญัญาภรณ์ ธานี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กญัญาภกั แก่นสาร สายปัญญารังสิต ปทุมธานี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
กญัญาภคั เกิดสุข เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
กญัญาภคั ชูเช้ือ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ราชมงคลศรีวิชยั
กญัญาภคั ภูมี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
กญัญาภคั วงศส์ง่า ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ ราชภฏัอุดรธานี
กญัญาภคั สินก าเนิด ปากพนงั นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กญัญาภคั หงษวิ์ไล สาธิตมศว องครักษ์ นครปฐม ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
กญัญาภทัร ดาบพลอ่อน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์ การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ อุบลราชธานี
กญัญาภทัร อาจสอน อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
กญัญามาศ โพธ์ิจนัทร์ บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
กญัญารัตน์ จนัทร์โสม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเวียดนามและภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
กญัญารัตน์ นิลพนัธ์ สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กญัญารัตน์ ประเจริญ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กญัญารัตน์ ศรีม่วง อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กญัญารัตน์ สกลรักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-นวตักรรมการจดัการธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กญัญารัตน์ สีบูจนัดี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กญัญารัตน์ สุวรรณรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
กญัญารัตน์ สุวรรณรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
กญัญารัตน์ อินทรชลิต สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาลกัษณ์ ส่องสี โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กญัญาวีร์ ถาวรจิต หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส ธรรมศาสตร์
กญัญาวีร์ ทองสีด า สตรีราชินูทิศ อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
กญัญาวีร์ พุทธมีภาพ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
กญัญาวีร์ พุทธมีภาพ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
กญัญาวีร์ ศลัยวุฒิ หอวงั กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
กญัญาวีร์ แสงงาม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กญัญาวีร์ หิรัญธานี พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กญัญาวีร์ หิรัญธานี พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กญัฑิมาศ ค  าภูยศ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ภาษาไทย ราชภฏันครราชสีมา
กญัดาลกัษณ์ เจริญวฒันสิริ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กญัธิชา ทองพวง พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
กญัพิชา อธิคมโภคิน สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กณักนิษฐ์ วงศรั์ชตะเสวี จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กณัฐนภสั หิรัญเศวตนนัท์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
กณัฐมณี สุขปลอด วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
กณัฐิกา งามพอ้ง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กณัฐิกา บุญเท่ียง พิจิตรพิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กณัฐิกา บุญเท่ียง พิจิตรพิทยาคม พิจิตร โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
กณัฑอ์เนก กุณฑียะ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
กณัธมาส สมิตินทุ สุรนารีวิทยา นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
กณัภิรมย ์ทองแจ่ม ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
กนัตก์นิษฐ์ นรังศิยา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
กนัตก์มล พงษเ์ฉลิม นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กนัตช์นก บ ารุงบุญ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศศ.บ.ภาษารัสเซีย ธรรมศาสตร์
กนัตช์นก ประสพดี ระยองวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
กนัตณชั ตรัสศรี บวัขาว กาฬสินธุ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กนัตทิ์ชา เงินดี วารีเชียงใหม่ นครปฐม จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตธ์ร ศิริเชาวนิชการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม บริหารธุรกิจ การจดัการ-การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
กนัตพงศ ์รัตนสว่างวงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตพร สงัขท์องจีน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
กนัตพล วฒันายนต์ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
กนัตพฒัน์ จนัทร์เสนา ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตพิ์ชชา ใส่ทา้ยดู เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์สาขาวิชาทศันศิลป์(เอกทฤษฎีศิลป์)นกัเรียนผูมี้ประวติัดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ ศิลปากร
กนัตยา มณีกุล พระโขนงพิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตพืช 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กนัตฤ์ทยั เสริมศิริมุกดา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญ า ศิลปากร
กนัตวิชญ ์อะทะเสน พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ นเรศวร
กนัตสุ์ดา โอวาทนุพฒัน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
กนัติกานต ์เนียรวิชยั กรพิทกัษ์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กนัติทตั สกุลรัตน์ นครสวรรค์ นครปฐม โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
กนัตินนัท ์คุม้ญาติ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กนัตินนัท ์ไชยประสิทธ์ิ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัตินนัท ์ปิดตาฝ้าย มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัติยา วิวฒัน์ทกัษิณ ธิดานุเคราะห์ นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กนัติรัตน์ เลิศพงศเ์มธี เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กนัยรัตน์ ทองนวล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีะรรมราช เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กนัยา เกิดแกว้ แก่นนครวิทยาลยั นครปฐม ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
กนัยา ไชยอินทร์ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั(นานาชาติ)รับนกัเรียนเพ่ือผลิตตน้แบบบณัฑิตAEC สงขลานครินทร์
กนัยารัตน์ กนกบรรพต ชลกนัยานุกูล นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กมัปนาท สวสัด์ิประภา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ราชภฏัอุดรธานี
กมัปนาท สวสัด์ิประภา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นเรศวร
กลัยกร กาบินทอง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กลัยกร ค  าพิระ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมณัฑนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กลัยกร จงเจริญกมล สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
กลัยกร จงวสุศรี อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
กลัยกร ซิบเข เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด เกษตรศาสตร์
กลัยกร ดารานอ้ย เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยกร ตถัยานุกูล ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
กลัยกร ทศันาวิวฒัน์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
กลัยกร บุญชยั ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กลัยกร เผยฉวี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
กลัยกร เพอสะและ ปากพนงั นครศรีธรรมราช ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
กลัยกร มิสกัขะ ปทุมเทพวิทยาคาร นครปฐม สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กลัยกร ยีน่าง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กลัยกร เลิศถวิลจิร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กลัยกร เสาวโมกข์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กลัยกร อุย้ด า พทัลุง นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กลัยณ์ญาพชัร สวนเศรษฐ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยภรณ์ ศรีวิภาสถิตย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
กลัยภรณ์ อกัษรธนาวฒัน์ วิสุทธรังษี นครปฐม สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กลัยรักษ ์เฉยดิษฐ สตรีนนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กลัยรักษ ์ธรรมบุตร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารศาสตร์ การเงินและการลงทุน อุบลราชธานี
กลัยรักษ ์พงษธ์านี อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร บธ.บ.การจดัการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
กลัยรักษ ์อนนัตชยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
กลัยรัตน์ งามแสง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กลัยรัตน์ เช้ือจ๋าย เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยรัตน์ แดงงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กลัยรัตน์ บุญประเสริฐ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กลัยรัตน์ ภูริวิกรัย ศึกษานารี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กลัยรัตน์ ไมแ้กว้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
กลัยรัตน์ ยิม้ละมยั นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โบราณคดี สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
กลัยรัตน์ เล้ียงชีพ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
กลัยสิ์นี ศรีราจนัทร์ เชียงค าวิทยาคม นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยสุ์ดา แกว้อนนัต์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
กลัยสุ์ดา เสตะพนัธ์ พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กลัยา ประเทศ ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กลัยากร ชูเมือง หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กลัยากรณ์ คงตาก เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
กลัยาณี วิโรจวานิช เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กลัยาดี วงศช์ามณี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กลัยารัตน์ เมฆสวรรค์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กลัยารัตน์ วอนเพียร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กาญจน์ณพนัธ์ เจริญชยั พูลเจริญวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และทรัพพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กาญจนธชั ตงพะโร เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามคัคี) สงขลา สาขาวิชานวตักรรมการจดัการสงัคมและส่ิงแวดลอ้มวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหิดล
กาญจนอนงค ์ด าสมอ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตรเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
กาญจนา จ าปาทอง เพชรพิทยาคม นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กาญจนาพร ดว้งสูงเนิน พณิชยการหาดใหญ่ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กาญจนาภรณ์ สวนอินทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
กาญจนามาศ เหล่าบุญมา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ภาษาจีน ราชภฏันครราชสีมา
กานดา แสนบุดดา เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
กานต ์ทองมิตร คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
กานต ์บุญโชติ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
กานต ์ร่ืนรวย พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นเรศวร
กานตช์นก ถาละคร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
กานตช์นก ถาละคร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
กานตช์นก นอ้ยบาท พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กานตช์นิต คีรีกรณ์ ตะพานหิน นครปฐม ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กานตฌิ์มา ราชเมืองฝาง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
กานตธิ์ดา ชูช่วย หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กานตธิ์ดา ทองนอ้ย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กานตธี์รา พรมกิตติยานนท์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ารับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
กานตธี์รา เอียดจุย้ พทัลุง พทัลุง บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กานตน์ภสั กิจวฒันพนัธ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทลัคอนเทนตแ์ละส่ือ วลยัลกัษณ์
กานตพิ์ชชา ฮัว่จัน่ เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กานตม์ณีชนก ตูจ้  านงค์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นครราชสีมา ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเรียนดี ราชภฏันครราชสีมา
กานตร์วี จ๋ิวสุข จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กานตร์วี ช านาญเวชกิจ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิเทศศึกษา สาขาวิชานานาชาติศึกษา (ยโุรปศึกษา) (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
กานตร์วี โตะ๊ยบีอ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
กานตร์วี แฝงสะโด ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กานตร์วี รัถยาภิชาติ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กานตสิ์นี โชติวฒันา นครสวรรค์ นครสวรรค์ วท.บ.วสัดุศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กานตสิ์นี พวงชาติ ธิดานุเคราะห์ นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กานตสิ์ริ ปุณณสร้างเกียรติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล สาขา  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศาสนศึกษา) มหิดล
กานตสิ์รี ตัน่เล่ง สภาราชินี ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กานตสิ์รี สวสัดีชยานนท์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กานตสิ์รี อุรัสยะนนัทน์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
กานตสุ์ภา กุลวงษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ เกษตรศาสตร์
กา้นตอง ลพพ่ึงชู สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กานต์ิชนิต อินทรสุวรรณ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี /พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กานติมา แซ่โล่ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
กานติมา ภมรประวติั สามเสนวิทยาลยั นครปฐม สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กานพิชชา ทบัวงศสิ์น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี Active Recruitment 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ก าไลมาศ อินทรครรชิต ลาซาล กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ก่ิงกานต ์ค  าแพง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร การบญัชี อุบลราชธานี
ก่ิงแกว้ มโนมานมงคล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี แม่โจ้
กิจชนะ ปราบณรงค์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
กิดากานต ์ทองสม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
กิตติกร แสงแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วท.บ.เทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื ธรรมศาสตร์
กิตติกวิน จนัทพุฒ ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
กิตติคุณ ล้ิมสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ. เกษตรศาสตร์
กิตติญาณ์ พูลสวสัด์ิ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาการบญัชี หลกัสูตร4ปี เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
กิตติญาภรณ์ ซุ่นพงศ์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
กิตต์ิธเนศ นามเท่ียง วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นกักีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เกษตรศาสตร์
กิตติธชั ชาติกิจอนนัต์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กิตติธชั แดงค ้าคุณ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กิตติธชั บุญขวญั กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
กิตติธชั ศรีวะสุทธ์ิ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.จดัการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
กิตติธชั หลอ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตติพงศ ์ค  าเพราะ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารศาสตร์ สาขาการจดัการการโรงแรม อุบลราชธานี
กิตติพงศ ์ม่วงนอ้ย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
กิตติพงษ ์เพทาย สภาราชินี ตรัง เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กิตติพร ทรัพยเ์จริญ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กิตติพทัธ์ แกว้ดวง พทัลุง นครปฐม สาขาวิชา พลศึกษา ราชภฏัสงขลา
กิตติพทัธ์ ประภาสินทรัพย์ เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตติพทัธ์ พูลสวสัด์ิ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื ธรรมศาสตร์
กิตติพทัธ์ ศรีนรา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตติพนัธ์ พงศก์รกมัพล ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
กิตติพิชญ ์จนัทชูโต มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ /เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
กิตติพิชญ ์ทองจิตร พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
กิตติพิชญ ์ศรีรองเดช พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
กิตติภณ พรมชาติ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
กิตติภพ ทองศกัด์ิ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
กิตติภพ วงษจ์นัทะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กิตติภพ วงษจ์นัทะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
กิตติภรณ์ พองพลา ปทุมเทพวิทยาคาร นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ราชภฏัอุดรธานี
กิตติภรณ์ พองพลา ปทุมเทพวิทยาคาร นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กิตติภทัร เร่งดารา สารสาสน์วิเทศศึกษา นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
กิตติภูมิ คงน่ิมนวล ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กิตติภูมิ อุทยันาง ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
กิตติมา โรจนสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
กิตติมา โรจนสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กิตติมา อุปริสจักุล เซนตโ์ยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
กิตติยา กิตติสุภาพ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิตติยา เจียมเงิน ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กิตติยา พรมเล็ก ศรียาภยั ชุมพร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
กิตติรักษ ์กุดฤาษี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กิตติศกัด์ิ สุดแดน สตรีศรีน่าน น่าน วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
กิตติศกัด์ิ หนูวารี หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กิติภพ เจ็นประโคน ดาวนายร้อย สงขลา ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
กิติยาพร ถนอมพิชยั สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วท.บ.เทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื ธรรมศาสตร์
กิติยาภรณ์ เกิดผล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กิติยาภรณ์ ชูเมือง เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
กิติยาภรณ์ พูลภาพ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี ราชภฏัอุดรธานี
กิรณา จนัทร์เกิน วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กิรณา จารุโชติกมล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
กิรติ บุญชม สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กีรติ กลัยะเวทย์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
กีรติ ค  านวนไว สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังษีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กีรติ ธนูรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กีรติ สุขส าราญ นารีวิทยา ราชบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กีรติ อินอ่อน นครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ศิลปากร
กีรติพร ศรีสว่าง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(สถาปัตยกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กีรติยา สาธร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กุณฑีรา เหมวงศ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
กุณพรรณ วีรดิษฐกิจ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
กุลกนิษฐ์ ทองบวัศิริไล ศิลปากร ไม่ระบุ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
กุลจิตตา จนัสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
กุลจิรา กลัน่สอน เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
กุลจิรา ล้ิมต้ิว นารีวิทยา ราชบุรี ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
กุลจิรา หงส์วีรกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กุลจิรา อมัพรชยัประทีป เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กุลชลากร พวับุญเรือง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ภาษาจีน วลยัลกัษณ์
กุลชา วรบุตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
กุลชาวีย ์หมดัเหล็ม สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กุลณฐั จากทอง วดัโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
กุลณฐั ศรีนา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
กุลณฐั หนูประสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กุลณฐัดา จนัทรัคคะ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
กุลธิดา จ  าปา วิเชียรมาตุ ตรัง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กุลธิดา ดวงบุบผา วชัรวิทยา ก าแพงเพชร วท.บ.การจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (DBTM) ธรรมศาสตร์
กุลธิดา เดชชยาทรัพย์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี โลจิสติกส์ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บูรพา
กุลธิดา ทองสุทธิ เลยพิทยาคม เลย เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กุลธิดา พรหมร้ิว หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
กุลธิดา วงศาโรจน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
กุลธิดา วนัดี สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
กุลนนัทน์ บุญเอ้ือ ทีปังกรวิทยพฒัน์ ปทุมธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
กุลนาถ สดมสุข สิรินธร นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
กุลนิษฐ์ วรรณทอง สุรธรรมพิทกัษ์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กุลปริยา รักดี สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
กุลปริยา รักดี สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงโดยคณะ นเรศวร
กุลปริยา ศาสตร์สุวรรณ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
กุลภรณ์ นกจนัทร์ นารีวุฒิ ราชบุรี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
กุลภรณ์ สายลาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
กุลภสัสร์ แกว้เกตุ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
กุลภสัสร์ แกว้เกตุ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท(์โครงการพิเศษ) ศิลปากร
กุลภสัสร์ แกว้เกตุ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
กุลยา ณ ระนอง ชลประทานวิทยา นนทบุรี วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
กุลวดี กีรติการกุล เพชรพิทยาคม นครปฐม เกษตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กุลวรรธน์ บวัแกว้ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
กุลสตรี จินตโกศล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
กุลสตรี เลามนัน์ สารสาสน์วิเทศสายไหม นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กุลสตรี หาญค าภา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
กุลสินี แซ่จวง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
กุลสุรภา ผ่องดว้ง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
กุลิสรา เจริญสุข ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
กุลิสรา หม่ืนศรี ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
กุศลสิริ โทนุการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
กุศลิน มนตทิ์พยว์รรณ ปลูกปัญญา นครราชสีมา ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
กุหลาบพนัธุ ์พฒันกิจ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เกณฑพ์ล บุญศรี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑรั์บตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เกณิกา โกศลพฤทธ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เกณิกา รุ่งอมัพรกุล สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เกตุนภสั เลาหพชัรินทร์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์ (เซรามิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เกตุอกัษร เสือโพธ์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
เก็บตะวนั เพ็งชยั ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา บญัชี วลยัลกัษณ์
เกริกเกียรติ สวายประโคน สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
เกวลิน เจริญผล นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
เกวลิน ทองมัน่ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ) วลยัลกัษณ์
เกวลิน บุญมีทวี มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เกวลิน บุณยรัตพนัธุ์ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
เกวลิน ภกัดี ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ นครปฐม ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
เกวลี กุมภิโร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เกวลี จาติเสถียร วดัเขมาภิรตาราม นครปฐม พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการDirect Admission ( TCAS รอบ 4 ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
เกวลี ไชยสงคราม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทุมธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
เกวลี พูลภิบาล ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เกวลี มณีประพนัธ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เกวลี อุฬารศิลป์ มธัยมวดันายโรง นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เกศกนก เหล็งหนูด า เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เกศแกว้ รุ่งโรจน์มุกดากุล มุกดาหาร มุกดาหาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เกศราภรณ์ แสนบุญศิริ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เกศรินทร์ อินธิแสง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
เกศวลยั ชมเชย จนัทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน นเรศวร
เกศิณี นกัเทศน์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศิลปศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาการพฒันาเด็กปฐมวยั นวมินทราธิราช
เกศิรินท ์จนัทรุกขา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
เกษกมล เศษบุบผา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด พยาบาลศาสตร์ เวสเทิร์น
เกษราภรณ์ ละมุลตรี สามคัคีวิทยาคม เชียงราย อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
เกษราภรณ์ สีเนหะ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา อุบลราชธานี
เกษรินภรณ์ ปัญญา อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
เกสร ตฤณวิวฒัน์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ การจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
เกสรา ปราค า ศรีบุณยานนท์ นครปฐม สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เกียรติพนักร ชูรูป แสงทองวิทยา สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
เกียรติภูมิ โชติศรี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เก้ือกูล โสมสัสา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
แกมแพร เตียวกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเท่ียว เชียงใหม่
แกมแพร เตียวกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเท่ียว เชียงใหม่
แกว้กาญจน์ บุญไทย หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
แกว้เจา้จอม แป้นเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส ธรรมศาสตร์
แกว้มงคล เสริมเจริญกิจ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
แกว้มณี ไพบูลย์ หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ขจรพงศ ์ธรรมรัตน์ วิเชียรมาตุ ตรัง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ขจรวิทย ์จงธนกมล อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจพิเศษ ศิลปากร
ขจรศกัด์ิ เทพอยู่ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
ขจีวรรณ ปัญญาเกียรติคุณ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ขจีวรรณ ปัญญาเกียรติคุณ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา(โครงการพิเศษ)กลุ่มท่ีจดัการเรียนการสอนท่ี บางรัก กรุงเทพฯ(วิชาโทภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ น)ศิลปากร
ขติญา ป่ินงาม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ขนิษฐ์กาญจน์ แป้นจนัทร์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ขนิษฐา ฟองค า วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ขนิสรา น่ิมนวล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ขวญัแกว้ อยูค่ง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์รับตรง รอบสมทบพิเศษส าหรับวุฒิ ม.6 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ขวญัแกว้ อยูค่ง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพยายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
ขวญัขา้ว บุญสิทธ์ิ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ขวญัจิรา จารุรักษา สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา  ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ขวญัจิรา จารุรักษา สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ขวญัจิรา เจริญ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ขวญัจิรา ดอนผา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
ขวญัจิรา พวงทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ขวญัจิรา วงศช์าลี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการประเภทคณะ ราชภฏัสงขลา
ขวญัชฎาวลัย ์พนัธไชย สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ขวญัชนก ขนุเกล้ียง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
ขวญัชนก ไชยหาวงค์ สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
ขวญัชนก พนัธุส์บาย กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ขวญัชนก สุรรัตน์ สายปัญญารังสิต นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ขวญัชยั สมตน พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ขวญัชีวนั แสนค าวงั เทศบาล6นครเชียงราย นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ขวญัญาดา นวมดี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ขวญัดาว อมรอนนัตธน ศรียาภยั นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ขวญันภา ผาลิชยั สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ขวญัพิชชา อินทร์ตา เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ขวญัเรือนทอง จุลเพ็ญ มารีวิทยาปราจีนบุรี ปราจีนบุรี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ขวญัสิริ ศิริชยัโชค โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์
ขวญัหทยั โชติบุตร มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครนครปฐม มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ขวญัอารีย ์ซ่ือสตัย์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
ขตัติยกญัญ ์เหล่ียมจงกล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ขนุพล หนองบวั สระบุรีวิทยาคม สระบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
เขตตต์ะวนั ชลศรานนท์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ธรรมศาสตร์
เขตโสภณ นวภาณพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์(ภาษาบาลี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เขมจิรัสย ์เวชสวสัด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ภาษาจีนและการส่ือสาร อุบลราชธานี
เขมจิรา ตีรเศรษฐ์ศกัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
เขมจิรา แทบทบั สตรีภูเก็ต นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาองักฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เขมจิรา แทบทบั สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เขมจิรา รุ่งเรืองโอภา สาธิตวไลยอลงกรณ์ นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
เขมณฏัฐ์ สุวรรณศิลป์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เขม็ทอง ทองประสม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เขมทตั ธรรมวิชญะวงศ์ เทพศิรินทร์ นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เขมธิฌา เมตตาประสพกิจ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เขมนนัทร์ เจริญมงคลการ สายปัญญา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เขมาภรณ์ สมานวงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
เขมิกา เต่งศิริธรรม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เขมิกา วนัหวงั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 นครปฐม ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เขมิกา ศรีสุข ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เขมินทรา บุตรสา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
คคนมัพร อินทสุวรรณ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
คงณฐั เทียมกลาง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
คชา ค  าด า วาปีปทุม นครปฐม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คฑาธร ฆงัคะมะโน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ / ธุรกิจดิจิทลั สงขลานครินทร์ 
คณนาถ จ าปาเทศ สิรินธร สุรินทร์ เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
คณภรณ์ ถาวรศิริภทัร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ นเรศวร
คณวฒัน์ กล่ินสุคนธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
คณาฉัฐ ธีรวงศธร สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณิตา กรัณยกิ์ตติคุณ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
คณิน ไตรพรกนกรัตน์ วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
คณิน ลิขิตวรศกัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
คณิศร กาญจนปราณี วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
คณิศร ช่วยสร้าง พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
คณิศร ถานะวุฒิพงศ์ ปัว น่าน อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
คณิศร นราศรี โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
คณิศร สิทธิสมบูรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
คณิษรา โมราชาติ นารีนุกูล อุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
คเณศวร ศกัด์ิด าเนิน สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
คนิษา พดัวี ชลบุรี”สุขบท” ชลบุรี พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
คมกฤษฎ์ิ นาบุญ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
คมคิด ใหม่ธรรม บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ควีน อธิรัตนมงคล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิเทศศึกษา สาขาวิชานานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
คามิน เดโชปัญญากุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
คิมหันต ์ช่ืนเปร่ือง สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
คีตภทัร ขนัดอกไม้ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
คีตมนต ์คงเผ่าพงษ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
คีตรนนัท ์ขมสวสัด์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์จดัการศึกษาพิเศษหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
คียธ์กาล สวสัดิภาพ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการภาพบ าบดัเด็กดีมีท่ีเรียน วลยัลกัษณ์
คียาธร อ่อนจนัทร์อม สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
คุณญัญก์นิษฐ์ จิระวาณิชยก์ุล นครนายกวิทยาคม นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
คุณากร แช่มเกตุ นครสวรรค์ นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
คุณานนต ์บรรพตาธิ นารีนุกูล อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองคก์าร,การปกครองทอ้งถ่ิน) อุบลราชธานี
คุณานนต ์หิรัณยช์นาสิน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
คุณาสิน วิภพโสภณ ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
คุณาสิน สุนทราณู บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
คุณิตา พรหมปัญญานนัท์ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
คุณิตา เลิศวฒันะเมธี ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ไครุณนิสวนั ครู เบญจมราชูทิศปัตตานี นครปฐม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
งามลกัษณ์ แกว้กรี อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
จงกลนี จิตภกัดี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีค.อ.บ.ไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
จงกลพร กุลภทัรโภค บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
จณิตา อ ่าอ  าไพ ผดุงราษฎร์ นครปฐม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
จณิสตา ทพัทวี สาธิตมหาวิทยาลบัรามค าแหง (มธัยม) นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จณิสตา ธีรสถาพร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จณิสตา สงัคหะสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั2 นครปฐม ศิลปศาสตร์ / ภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์ 
จณิสตา หมิดทองค า ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร เกษตรศาสตร์
จตุเทพ มะลิ มุกดาหาร นครปฐม ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
จตุพร ทองโอ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
จตุพร พงศอ์  าไพ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร จิตวิทยา รูปแบบท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จตุพร ม่วงหล า มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยครูแนะแนว วลยัลกัษณ์
จตุพร รุ่งเรือง สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
จตุรภทัร อนุกูล ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จตุรมุขย ์การิกาญจน์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
จนิสตา สถิตอุตสาหกร สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
จรรยพร แสงสว่าง ทีปราษฎร์พิทยา นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จรรยมณฑน์ เรืองนาค ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จรรยาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
จริญญา พฒันาสนัติชยั สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จรินทร ซุยกระเด่ือง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จรินทร์ลกัษณ์ เรือนค า มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จริยา จนัทร์สรณ์ นารีวุฒิ ราชบุรี นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
จริยา ชยัลา สนามบิน ขอนแก่น สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
จริยาภรณ์ ครุฑปักษี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิตเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
จอมขวญั ตนัสกุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ สงขลานครินทร์ 
จอมขวญั ทรัพยธ์นะอุดม พนสัพิทยาคาร ชลบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จอมขวญั แสนสุข เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
จกักาย จินดา อุดรพิทยานุกูล นครปฐม นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จกัรกริศน์ ม่วงสาร นครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
จกัรกฤช ลดัดา มุกดาหาร นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการตลาดพิเศษ ศิลปากร
จกัรทิพย ์สุวรรณโอสถ หอวงั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จกัรพรรดิ ค  าภิกิตร์ บูรณะร าลึก ตรัง ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
จกัรพรรด์ิ บางลอย มหาวชิราวุธ สงขลา ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
จกัรพนัธ์ ชั้วถ่อน ฤทธิยะวรรณาลยั 2 กรุงเทพมหานคร ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
จกัรพนัธ์ ลบัแสง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์หลกัสูตรศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ (5 ปี) ศิลปากร
จกัรภพ นนัทวิจิตราภรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จกัรภพ ลมุลพงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
จกัรภพ สุวตัน์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จกัรภทัร ตน้โพธ์ิ สารสาสน์วิเทศรังสิต นครปฐม พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
จกัริน คงใหม่ แสงทองวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จณัห์นิภา ฉายาวิริยะกุล เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
จนัจิรา เลิศสุดาพร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
จนัทกานต ์คดัธรรมวงค์ อุดมดรุณี สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
จนัทกานต ์จนัทรานุวฒัน์กูล อมัพรไพศาล นนทบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จนัทกานต ์นอ้ยนวล อุดมดรุณี สุโขทยั มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
จนัทกานต์ิ มาตวงษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จนัทน์ศศิ จงัรัสสะ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีสงขลานครินทร์
จนัทมณี จนัทรคา ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จนัทมาศ ละมยั พนสัพิทยาคาร ชลบุรี บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จนัทร์จรัส จิรคุณาสิน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลสัเตชัน่อาร์ต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จนัทร์จิรา พิมพเ์ครือ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี พยาบาลศาสตร์เพชรจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
จนัทร์ธิดาภรณ์ ปู่ ทองจนัทร์ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
จนัทร์นิภา ผ่องอ าไพ ชลประทานวิทยา นนทบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จนัทรพร บริรักษพ์ฒันกุล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
จนัทรรัตน์ สวยยะลา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
จนัทรวรรณ พนัธร สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ สาขาบริหารธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จนัทรัสม ์จนัทร์ศิริ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
จนัทิมา แจง้ดี อนุราชประสิทธ์ิ นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จนัทิมา เผ่าผาง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จนัทิมา รุ่งอ่วม อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
จนัทิวา ประเสริฐขจรสุข ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จสัมิน มาละแซ หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา มนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลีรับนกัศึกษาวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
จาชรี อนนัตทิ์พย์ สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
จามจุรี ลิม หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์ 
จามิกร ยิม้แยม้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จารวี ฤทธิมา ดรุโณทยั ตรัง พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
จารวี อ่อนพุทธา อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ นเรศวร
จาริณี ยนิดี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จารุกิตต์ิ เภาโพนงาม บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
จารุณี พรมทอง อุดมดรุณี สุโขทยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)ความสามารถพิเศษดา้นสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
จารุนิภา อวยชยั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
จารุภา พวงแกว้ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี2ธรรมศาสตร์
จารุวรรณ ค าดวง กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม ศึกษาศาสตร์ / สงัคมศึกษา สงขลานครินทร์ 
จารุวรรณ ธาตุไชย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จารุวรรณ ประเสริฐศิลป์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
จารุวรรณ วงสุกร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จารุวรรณ ศรีสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
จารุวรรณ สุขไป๋ สตรีนนทบุรี นนทบุรี สงัคมศาสตร  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จารุวฒัน์ ใจตั้ง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
จารุวิทย ์จิตรบรรจง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จารุศิริ กอบแกว้ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิณณ์ณณชั ตนัตยานุสรณ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิณณพตั ค  าดี บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
จิณณพตั ถนอมนุ่ม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิณณพตั นราวิวรรธน์กุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
จิณณพตั เพ่งผุดผ่อง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
จิณณวตัร วิทยากรโกมล ดรุณาราชบุรี ราชบุรี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
จิณณิภคั นิธิพศัเตชสิทธ์ิ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิณห์จุฑา ฐิติวฒันาสกุล เมืองถลาง ภูเก็ต ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการภาพบ าบดัเด็กดีมีท่ีเรียน วลยัลกัษณ์
จิณห์ณิชา เอ่ียมศิรินุกูล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
จิณห์วรา อารียร์บ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
จิณฐัตา ณรงคฤ์ทธ์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
จิดาภา กิตติวศิน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
จิดาภา คงศิริสมบติั นครสวรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิดาภา คชาชยั ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
จิดาภา ชาญพิชิต สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
จิดาภา เชฏฐะ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม ศศ.บ.ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จิดาภา ไชยวงคษ์า บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
จิดาภา ทองหล่อ แกลง "วิทยาสถาวร" ระยอง เกษตรก าแพงแสน เกษตรศาสตร์ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
จิดาภา ทองหล่อ แกลง "วิทยาสถาวร" ระยอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ นเรศวร
จิดาภา ปุ่ งค  านอ้ย บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.การขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
จิดาภา พ่ึงพราห์ม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
จิดาภา มูลแกว้ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
จิดาภา เมษสกุลรุ่ง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิดาภา รูแปง สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สงัคมศาสตร  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิดาภา สุวรรณทา นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/สถาปัตยกรรม(นานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิดาภา แสงอรุณ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วท.บ.การจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (DBTM) ธรรมศาสตร์
จิดาภา โสภา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิดาหลา เพชรไข่ สภาราชินี ตรัง เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
จิตกาญจน์ ฟองแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
จิตณฏัฐา โธนบุตร สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาลยันาโนเทคโนโลยฯี Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิตณฏัฐา พวงประเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
จิตดาภา ทรชิต เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร สม.บ.การวิจยัทางสงัคม (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
จิตตสุ์ภา อรัญเพ่ิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
จิตตานนัท ์เชรษฐศิริ ปทุมวิไล ปทุมธานี บริหารธุรกิจ บธ.บ.(การตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
จิตติกานต ์ดอกมนฑา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วสัดุศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จิตตินี วฒันประดิษฐกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
จิตติพร จรัญรัตนศรี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิตติมา สายด า เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิตติมา สิทธินนัท์ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบุรี ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
จิตนิพิฐศ ์สุวรรณพนัธ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
จิตพตั เทียบศรไชย ศรียาภยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิตรกร แกว้มงคล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
จิตรทิวา โพธ์ินาแค สิรินธร สุรินทร์ เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น
จิตรปองพฒัน์ ประทุมทิพย์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
จิตรลดา ขตัติวงั มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
จิตรลดา เทียนสวสัด์ิ ระยองวิทยาคม นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิตรลดา พิบูลยว์ฒันวงษ์ ฤทธิยะวรรณาลยั2 นครปฐม วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
จิตรลดา สวยดี วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพเิิศษ) เกษตรศาสตร์
จิตรสุภา ห้วยหงษท์อง เลยพิทยาคม เลย เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิตวรา โสภณปฐมกุล วิสุทธรังษี จงัหวดักาญจนบุรี กาญจนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิตสุภา บุญขาว มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิตอารีย ์เทวิลา ปทุมรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกประถมศึกษา กาฬสินธุ์
จิติมา โกยกิจเจริญ อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน (เลือกสอบสงัคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จินดารัตน์ เมืองจนัทร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
จินดารัตน์ อนันนันบั ดลวิทยา กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
จินตจุ์ฑา จงมโนประเสริฐ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จินตจุ์ฑา สกุลพฒันะเจริญ พิชญศึกษา นนทบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จินตช์นก ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคามจอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จินตนา ค  านอก อุดรพฒันาการ นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัอุดรธานี
จินตนา แสงมงคลสุโข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จินตนา อินทจกัร์ พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จินตพร วิศาลวุฒิเวท ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จินาภา ผิวงาม มุกดาหาร มุกดาหาร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรกร เลาวกุล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงโดยคณะ นเรศวร
จิรกิตต ์เนาวคุณ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิรกิตต์ิ ก าศิริมงคล สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรชญา ละอองเดช อุดมดรุณี สุโขทยั บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จิรชญา โสมสูงเนิน หอวงั กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ(วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรฐา ธราวุธ วาปีปทุม มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จิรดา เถินหิต สาธิตศิลปากร นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิรทีปต ์อดิศรวรกิจ สวนกุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรธิดา ส าราญ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ร.บ. วิชาเอกการเมืองกาปกครอง ธรรมศาสตร์
จิรนนัท ์วุฒิ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
จิรนนัท ์สงวนสุข ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จิรประภา รักคง สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จิรปรียา เชนร้าย พิชญศึกษา นนทบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิรพชัร โสภณพงศพิ์พฒัน์ สตรีวิทยา นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรพนัธุ ์ปวิชวงศว์ริศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
จิรพสั จิระสมบูรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิรภฎา เฟ่ืองนวกิจ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรภทัร แกว้รัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
จิรภทัร จนัทนาตาล ตราษตระการคุณ ตราด เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
จิรภทัร์ ปุญญาวิวฒัน์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จิรภทัร ภิงคารวฒัน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรภทัร ส่งส่อง ดรุโณทยั ตรัง บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
จิรภทัร สอนภกัดี พิบูลวิทยาลยั นครปฐม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิรภทัร สุขศิริ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทลัคอนเทนตแ์ละส่ือ วลยัลกัษณ์
จิรภทัร สุทิน กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
จิรภทัร สุมงคล สุราษฎร์พิทยา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
จิรภทัร หวานวงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
จิรภทัร อภิสุทธิสาร พนสัพิทยาคาร ชลบุรี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
จิรภทัร อศัวโพสพ สตรีอ่างทอง นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จิรภิญญา ด าทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
จิรภิญญา บุญเต่ียว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
จิรภิญญา มาตยเ์ฮือง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา ศิลปากร
จิรภิญญา ส้มแป้น กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
จิรภิญญา สุขนวล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรเมธ แตงกูล สามคัคีวิทยาคม นครปฐม สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรเมธ ภววรพนัธุ์ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรเมธ วิรัตน์ธญัญารักษ์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรโรจน์ เลิศล ้า สุโขทยัวิทยาคม นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จิรวดี วิศาลกิจ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
จิรวรรณ์ หงษเ์วียงจนัทร์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จิรวะดี เนียมมณี สิรินธร สุรินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรวฒัน์ กาญจนชยั กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
จิรวฒัน์ บวัทอง ชลประทานวิทยา นนทบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขา วท.บ.(วิทยาการและเทคโนโลยดิีจิทลั) มหิดล
จิรสิน สายวิพินทิพย์ พรตพิทยพยตั นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จิรสินธ์ิ สีระสา พิริยาลยั แพร่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จิระภทัร ฉิมนาคบุญ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิระภทัร ปัทมยตุานนท์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิระวฒัน์ โยโพธ์ิ วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์ 
จิระศกัด์ิ เหรียญจ้ือ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
จิรัชญา ค  าแดงไสย์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรัชญา จนัทรา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
จิรัชญา เจนไตรชาญ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญา ชมพฒันา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
จิรัชญา ช่ืนชม นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิรัชญา เช้ือหงษ์ อ  านาจเจริญ อ านาจเจริญ ศิลปศาสตร์ สาขานวตักรรมการท่องเท่ียวและการบริการรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิรัชญา ซา้ยยศ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญา ดวงสถาพร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
จิรัชญา บุญเลิศ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จิรัชญา ปิยปัญญาธิวฒัน์ สตรีพทัลุง นครปฐม วิทยาการจดัการ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จิรัชญา พอ้งเสียง ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
จิรัชญา พูลเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จิรัชญา เพ็ชรประดบั สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
จิรัชญา ยอดสง่า สระบุรีวิทยาคม สระบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิรัชญา รุ่งสาคร ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญา ฤทธิสาร สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
จิรัชญา วิริยะบุศย์ หอวงั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญา ศรีจนัทร์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย พยาบาลศาสตรบณัฑิต ราชภฏัชยัภูมิ
จิรัชญา ศรีสว่าง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญา ศกัด์ิทรัพยท์วี ราชโบริกานุเคราะห์ นครปฐม นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญา หม่ืนเดช มหาวชิราวุธ สงขลา สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิรัชญา เอ้ือศรีวฒันากุล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชญาณ์ ถ่ินศรี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
จิรัชยา จงอยูสุ่ข สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรัชยา ต่อวฒันกิจกุล ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี2ธรรมศาสตร์
จิรัชยา นิธิกานตม์านิสา ชลกนัยานุกูล ชลบุรี การบญัชี เกษตรศาสตร์
จิรัชยา พริกบุญจนัทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
จิรัชยา ลาภสมบูรณ์ยิง่ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
จิรัชยา ศรีวิจารณ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิรัชยา สุวรรณกาโร เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถิติพิเศษ ธรรมศาสตร์
จิรัญญารัตน์ ศรีสุวอ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพยายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
จิรัฐิพร สายเสน สงวนหญิง สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
จิรัฐิวรรณ โพธิทากูล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศิลปศาสตร์สาขาวิชาการระหว่างประเทศ ขอนแก่น
จิรัตติกาล ธนาวงษ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ สงขลานครินทร์
จิรันธนิน นวลม่ิง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (มอดินแดง) นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิรันธนิน มหิทธ์ิวฒันา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรัสย ์ใหม่เอ่ียม อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิรัสยา วุธรา หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
จิรา ค  านึงเนตร ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
จิรา สุลกัษณานนท์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิราเจต ถีวุฒิตา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัอุดรธานี
จิราทิพย ์แจง้รอด อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จิราธิวฒัน์ หนูชู พทัลุง พทัลุง รัฐศาสตร์ / การปกครอง สงขลานครินทร์ 
จิรานทั สุขขารมย์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จิรานุวฒัน์ ภิญภิรมย์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ แขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิราพร มัง่คัง่ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
จิราพรรณ ใจมา สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
จิราพชัร จนัทะสิริ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ / ภาษาและวรรณคดีไทย สงขลานครินทร์ 
จิราพชัร สุทนต์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
จิราพชัร เอนกวนนท์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
จิราภรณ์ โคตรธรรม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
จิราภรณ์ ใจภกัดี ปทุมรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
จิราภรณ์ เชยกล่ินเทศ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) เกษตรศาสตร์
จิราภรณ์ ไทรแกว้ สตรีวดัระฆงั นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
จิราภรณ์ วสุธาพิทกัษ์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)ตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
จิราภรณ์ ศรีกุล แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
จิราภรณ์ สวสัดี โคกส าโรงวิทยา นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิราภรณ์ เอกค าพนัธ์ ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
จิราภทัร นิติวรธรรม มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จิราภา เจริญสินอนนัต์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
จิราภา ชูเชิด ชลกนัยานุกูล นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิราภา ภูมิพนัธุ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วท.บ.คณิตศาสตร์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
จิราภา สุวรรณ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บริหารธุรกิจ การจดัการ /วิชาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
จิราย ุแซ่เจียม สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
จิราย ุมหาวงศ์ มธัยมสิริวณัวรี 2 นครปฐม ศศ.บ.สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
จิราย ุวิชชุไตรภพ กุลศิริศาสน์ ชลบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จิรายทุธ ใครบุตร อุดรพิทยานุกูล นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จิราวรรณ อินดี หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จิราวรรณ อินดี หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)เด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
จิลลาภทัร ยศบุรุษ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
จิวารีย ์สาหัดสะต า สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ / รัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
จีนภา แดนขนบ ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จีรกิตต์ิ คงสตรี มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จีรณทัย ์รัตนพงษ์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศศ.บ.ภาษาไทยประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
จีรนนัท ์โคตะมี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จีรนนัท ์สนิท ชุมพลโพนพิสยั หนองคาย พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต เซนตห์ลุยส์
จีรนนัทร์ ฉิมงาม เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
จีรภทัร์ จิรชาญชยั วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จีรภทัร ทองดียิง่ สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุตส่์งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
จีรศกัด์ิ มหาศรานนท์ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั สถาปัตกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
จีระศกัด์ิ ภูมิพนัธ์ บวัขาว กาฬสินธุ์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จีรัฐติกุล ปัญสุวรรณ์ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จีราภรณ์ มาตยน์อก สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
จีราวฒัน์ พนัธารีย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑากานต ์เมฆกกตาลพีระ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑาทิพ วุฒิมานานนท์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
จุฑาทิพย ์ช่ือไพเวสน์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
จุฑาทิพย ์บวัดง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จุฑาทิพย ์เพชรตีบ หารเทารังสีประชาสรรค์ พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
จุฑาทิพย ์สิงขรแกว้ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
จุฑาธิบด์ิ รอดเพชรไพร สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
จุฑานนัท ์ศรีเก้ือ วิเชียรมาตุ ตรัง เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
จุฑาพร ภู่พงคพ์นัธุ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
จุฑาพชัร สิริทิพากร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จุฑาภทัร ทิวทอง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
จุฑาภทัร์ ร่มพยอม นครสวรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
จุฑาภทัร แสนสุพนัธ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ น.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
จุฑามณี วิสยัหมัน่ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
จุฑามณี เหล่าศรีชยั มธัยมวานรนิวาส สกลนคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัอุดรธานี
จุฑามาศ กองคิด หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม ศึกษาศาสตร์ / ภาษาไทย สงขลานครินทร์ 
จุฑามาศ แกว้ใจ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
จุฑามาศ ขาวสะอาด ชลประทานวิทยา นครปฐม การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
จุฑามาศ ขาวสะอาด ชลประทานวิทยา นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จุฑามาศ คงพระบาท อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบ่ี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
จุฑามาศ จรัสวชัรากร ชลประทานวิทยา นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
จุฑามาศ แซ่ตั้ง ก าแพง ศรีสะเกษ บริหารศาสตร์ สาขาการจดัการการโรงแรม อุบลราชธานี
จุฑามาศ ทองบุดดา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
จุฑามาศ ทองสุข บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
จุฑามาศ บริบูรณ์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
จุฑามาศ ฟูแสง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลีพิเศษ ศิลปากร
จุฑามาศ ลาน ้าค  า เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฑามาศ ศิริเทศ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จุฑามาศ สง่า ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฑามาศ สาและ นราธิวาส นราธิวาส ศิลปศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
จุฑารัตน์ ผลไพร นครนายกวิทยาคม นครนายก เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนต ์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จุฑารัตน์ ยิม้ลมา้ย ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
จุฑารัตน์ สอาดศรี สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จุฑาลกัษมณ์ กล่ินจงกล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
จุฑาสรณ์ เมฆขยาย มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
จุติพร สุรพนัธ์เดชาชยั วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
จุทามาศ แสงพงษ์ พระนารายณ์ ลพบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
จุฬารัตน์ ทองศิริ ปากพนงั นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จุฬารัตน์ พงษสุ์วรรณ ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม การจดัการ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
จุฬารัตน์ โพนทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศศ.บ.ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จุฬารัตน์ อภิวงค์ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
จุฬาลกัษณ์ จิตอ านวย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ / ภาษาไทย สงขลานครินทร์ 
จุฬาลกัษณ์ ดีเจริญวงษก์ุล พนสัพิทยาคาร ชลบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
จุฬาลกัษณ์ ทองหล่อ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
จุฬาลกัษณ์ ฤทธ์ิเกษร สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
จุฬาลกัษณ์ หนูชยัแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา บริหารธุรกิจ บญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
เจตนิพิฐ สายแปง เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เจตสุภา จตุเทน ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์(ภาษาเกาหลี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เจนจิรา เจดีย์ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เจนจิรา ดวงจนัทร์แจ่ม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เจนจิรา เดียสะ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เจนจิรา เทียนทอง พนสัพิทยาคาร นครปฐม การศึกษาปฐมวยั ราชภฏันครราชสีมา
เจนจิรา พรมแดง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ นวตักรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เจนจิรา มารศรี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เจนจิรา สกุลรัตน์ นครสวรรค์ นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เจนนิสสา สุขีถาน จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
เจนระวี ทวีพุดซา โคราชพิทยาคม นครราชสีมา ภาษาองักฤษธุรกิจ ราชภฏันครราชสีมา
เจนรัตน์ ทองศิริ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
เจนิส โล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เจนิสตา พีรวรสกุล พฒันาปัญญา อุดรธานี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
เจษฎา กิจเวช พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
เจษฎา จนัโท ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
เจษฎา เถกิงผล ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เจษฎา พลหลา้ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เจษฎา พุทธชยั สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
เจษฎา มาสนนัท์ แก่งคอย สระบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เจษฎากร เพชรแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เจษฎากร โพธิล่าม ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
เจษฎากร หอมสุ่ม คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เจษฎาพร กองภา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เจษฎาภรณ์ ราชริวงษ์ มุกดาหาร มุกดาหาร การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) อุบลราชธานี
โจนาธาน กาญจนสุวรรณ ศรีนคร สงขลา ศิลปศาสตร์ / ชุมชนศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สงขลานครินทร์ 
ใจขวญั มาลยัวงษ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ฉมาบดี ฤทธ์ิเล่ือน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉมาบดี ศรีรัตน์ วิเชียรมาตุ ตรัง ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ฉัตรกนก กลดักลีบ สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร วิทยาการจดัการ ศิลปากร
ฉัตรชนก แกว้กนก เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารศาสตร์ สาขาการจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
ฉัตรชนก คงทน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ฉัตรชนก สกุลชยับงกช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) เกษตรศาสตร์
ฉัตรชนิดา ศรีบุรินทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ฉัตรชนินทร์ จุย้ป้ัน บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ฉัตรชยั แกว้ปาค า ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฉัตรชยั เทียมแสน หอวงั กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาดุริยางคศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัตรพร คุม้พุ่ม เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ฉัตรพร หินโน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัตรมงคล ชูไพบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัตรมงคล หงษส์จัจากุล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฉัตรรวี กิติพฒันาพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ฉัตรลดา นากดี สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ฉัตรลดา อรรคอ านวย ร่องค า กาฬสินธุ์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ฉัตรสุคนธ์ จนัทน์เสนะ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ฉัตรสุคนธ์ จนัทน์เสนะ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนเรียนดีและนกัเรียนต่างชาติเพ่ือคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจดัการ (ภาษาองักฤษ)สงขลานครินทร์
ฉัตรสุดา จองค า ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ฉัตริน สวนแสน แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ฉันทช์นก ศรีสว่าง เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
เฉลิมชยั ทวีสิทธิศกัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
เฉลิมพงศ ์จูเจ่ีย พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
ชงฆฎิษด ์ปานเผาะ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ชญากาณฑ ์มีชูโภชน์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร คณิตศาสตร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ชญากาณฑ ์วิมลโนช สตรีวิทยา 2 นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญากาณฑ ์หงษท์อง สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ชญาณ์นนัท ์คฤโฆษ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ชญาณ์นนัท ์คฤโฆษ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชญาณิศ ภูษิตภูริโสภณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ชญาณิศา สวาสด์ินา สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ชญาณิษฐ์ จิตราวุธ บูรณะร าลึก นครปฐม พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชญาณี เกรียงไกรเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชญาณี ศรีแกว้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชญาดา กาท ามา ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชญาดา ชาวสวน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ชญาดา ทวีศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชญาดา นาสมยนต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ชญาดา นาสมยนต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ชญาดา บุญตา ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
ชญาดา ไฝเพชร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช การบญัชี เกษตรศาสตร์
ชญาดา พรมสิทธ์ิ สตรีสิริเกศ นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ชญาดา ภาศกัดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ชญาดา มากมี วิสุทธรังษี กาญจนบุรี เศรษฐศาสตร์ความสามารถดีเด่นระดบัชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญาดา ศรีดารา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 (สตรีวิทยา4) นครปฐม อุตสาหกรรมอาหาร/เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญาดา สุขมี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชญาดา โสมสุพรรณ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
ชญาดา องัคุณารักษ์ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชญานนท ์ขนัฤทธ์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ชญานนท ์สุบิน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญานนัท ์ขนัตรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ชญานนัทน์ ชินวงศเ์ขียว สายปัญญา กรุงเทพมหานคร สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ชญานา ราช า เซนตโ์ยเซฟทิพวลั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชญานิน โมลา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
ชญานิน สุทธิโคตร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์ ขอนแก่น
ชญานิศ กฤษณมิตร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ การส่ือสารมวลชน สาขาการส่ือสารมวลชน เชียงใหม่
ชญานิศ ค  านวน สตรีอ่างทอง นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชญานิศ จิตซ่ือ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชญานิศ ไตรวาท ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ชญานิศ เพียแกว้ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ชญานิศ โรหิโตปการ มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
ชญานิศ เอ่ียมเหล็ก วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ชญานิศา คงมงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญานิษฐ์ ปิยะพนัธ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญานิษฐ์ พนัธุเขตตก์ารณ์ นครสวรรค์ นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ชญานิษฐ์ มีทองจนัทร์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญานิษฐ์ ยาบา้นแป้ง พิชยั อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ BEC Spring Board กา้วก่อนใครเลือกท่ีเรียนก่อนไว นเรศวร
ชญานิษฐ์ สิรภทัรถิรเมธ เทศบาล4เจริญอุปถมัภปั์ญญาธร ชลบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ชญานี กมลสุวรรณ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ชญาภรณ์ ทองใหม่ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ชญาภา งานสุจริต อสัสมัชญั ล าปาง พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ชญาภา จารุอธิพสั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญาภา วฒันเกตุกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ชญาวดี ทิศมนตรี ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
ชฎาทิพย ์อสมัภินวฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาชาวิชานิติศาสตร์ ราชภฏัพระนคร
ชฎาพร ทองดี เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน เกษตรศาสตร์
ชฎาวลัย ์บวัอ่อน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชณนัทญ์า หันช่อ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม บธ.บ.การจดัการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ชณนัทญ์า หันช่อ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ชดาญา หอมหวล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนกชนม ์กองกนัทะ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชนกนนัท ์แกว้โชติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ชนกนนัท ์ขจรภูริธนากุล มาร์มาร่า วิชยัวิทยา เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนกนนัท ์เจิมแกว้ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนกนนัท ์ตั้งสุดใจ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนกนนัท ์นิลจนัทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ชนกนนัท ์บุญยิง่กูล สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนกนนัท ์ประกอบผล อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ราชภฏันครราชสีมา
ชนกนนัท ์เพียแกว้ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ชนกนนัท ์ภู่ทอง พิชยัรัตนาคาร ระนอง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนกนนัท ์ร่ืนฤทธ์ิ สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนกนนัท ์วงคข์ติัย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์เพชรจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ชนกนาฎ กนักา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ชนกพร ธรรมจง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนกพรรณ จนัทร์นาค มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชนกภรณ์ เป็งค  า สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนกลิ์ขิต บุญชุ่ม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ราชภฏัอุดรธานี
ชนกวนนั อินทรักษา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา บริหารธุรกิจ บธ.บ.การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ชนกวนนั อินทรักษา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา  ศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร วิชาเอกภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ชนกวนนั อินทรักษา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
ชนจนัทร์ โสทรเจนวิทย์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ชนชน สรณตรัยสถิต นครสวรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ชนทตั บวัเพชร ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนน เลขะเจริญกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ชนนพร ติปะตึง เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการและศิลปะประกอบอาหาร ดุสิตธานี
ชนนภา วีระพงษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ชนนิกานต ์ชมเพลินใจ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชนนิกานต ์เพชรสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
ชนนิกานต ์เมฆบุญส่งลาภ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชนนิกานต ์สุขเพ็ง มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชนพทัธ์ สระมุณี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
ชนมณ์านนัท ์พอ้งเสียง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรภาษาจีน) เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ
ชนมณ์านนัท ์พอ้งเสียง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนมน์ดัดา โอชารส สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ชนมนิ์ภา เชยบวัแกว้ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
ชนมนิ์ภา เชยบวัแกว้ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
ชนมนิ์ภา ประสมพงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั2 สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์รักเกษตร สงขลานครินทร์
ชนมนิ์ภา โพธิดอกไม้ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
ชนมนิ์ภา แสงอุไร คณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา ยะลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
ชนมม์นสั เครือปันแกว้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ชนรดี มีการุณ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
ชนวรา รุจิหิรัญวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนสร จนัทร์เพียร นครสวรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ชนะพงษ ์ยอดรัก อสัสมัชญัล าปาง นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
ชนะศกัด์ิ ธรรมรักษ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ชนะศกัด์ิ เวชบรรพต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
ชนญัชิดา กรรณณรงค์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ชนญัชิดา เกษตรทตั มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนญัชิดา ภาษิต สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนญัชิดา มีสจัจานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
ชนญัชิดา มีสจัจานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา สาขาวิชาเกษตรศาสตร สงขลานครินทร์
ชนญัชิดา ใยฤทธ์ิ เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต การบริการและการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
ชนญัชิดา สุขปัญญา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ชนญัชิดา องอาจ พิริยาลยั แพร่ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ชนญัชิดา อยูน่อ้ย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ธรรมศาสตร์
ชนญัชิดาพร นิเวศบวรชยั ชลกนัยานุกูล นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
ชนญัญา แจ่มแป้น คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนญัญา สนุกแสน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชนญัญา สมรุส ศึกษานารี นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนญัญา สุวรรณรัตน์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
ชนญัญู ช่วยชูหนู เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชนญัธิดา ขวญัเชิด สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ(นานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนฐัฐา ม่วงมา อุตรดิตถ์ นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนทัฎา ผุดแป้น พทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
ชนนัญา ดอกสี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ชนนัทญ์า จิรากร หอวงั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
ชนนัธร สุทธิพงศพ์นัธ์ สตรีศรีน่าน น่าน พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ชนากาญจน์ สิงหัตถะ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ อุตสาหกรรมอาหารวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนากานต ์โกศลัวฒัน์ สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
ชนากานต ์คิดดี จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์เฉลิมเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทลัคอนเทนตแ์ละส่ือ วลยัลกัษณ์
ชนากานต ์ดิสสงค์ อุดมดรุณี สุโขทยั สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง นเรศวร
ชนากานต ์ตน้สมบติั ศรียานุสรณ์ จนัทบุรี สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอลัลสัเตชนัอาร์ต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนากานต ์เติมศิริเกียรต์ิ ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนากานต ์ทีภูงา สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
ชนากานต ์นิลวฒัน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนากานต ์บริบาล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
ชนากานต ์พุฒจนัทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชนากานต ์ภู่ทอง ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ชนากานต ์ฤทธิพฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ชนากานต ์เลิศด ารงคล์กัษณ์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์สว่างชยัธงทอง ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนากานต ์อินคชสาร ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชนาธิป ชูทอง ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนาธิป แซ่เจียม เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา สาขาวิชา การตลาด ราชภฏัสงขลา
ชนาธิป รักการธรรม เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
ชนาธิป ลุนสืบ ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชนาธิป วะสุรีย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน อุบลราชธานี
ชนานนัท ์คงทอง สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชนานนัท ์ศรีสุนทรไท ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์สมุทรปราการ สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนานุวฒัน์ ยางสูง สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนาพร แกว้ไม่ลืมรัง ศรียาภยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชนาพร ค  าวิชยั ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ชนาพร เจริญศรี ราชโบริกานุเคราะห์ นครปฐม บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนาพร ดีใจ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่
ชนาพร ดีใจ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ(ภาคพิเศษ) เชียงใหม่
ชนาพร บุญเพ็ชร พนสัพิทยาคาร นครปฐม วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ชนาพร ศรีโสภา พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืช และสตัว์ เกษตรศาสตร์
ชนาภคั ม่ิงขวญัปิยะกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชนาภทัร์ สายใจ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ชนาภา ตนัติวุฒิปกรณ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนาภา ประดบัวงษ์ มารียวิ์ทยา นครปฐม ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ชนาภา ภิรมยท์อง สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชนาภา สายใจ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ชนายทุธ นิยโมสถ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
ชนิกานต ์กลา้หาญ วดัป่าประดู่ นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์ก าเนิด บูรณะร าลึก ตรัง ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
ชนิกานต ์กุลทว้ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ชนิกานต ์จรเสมอ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
ชนิกานต ์จนัทรโคตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชนิกานต ์โฉมศิริ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ชนิกานต ์โฉมศิริ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาดรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์แซ่จุง้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชนิกานต ์ทองสลบัลว้น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชนิกานต ์ทานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์นาคสุด สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนิกานต ์บ่อเงิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนิกานต ์ปรีดาเกียรติ ธิดานุเคราะห์ นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์พดัมีเทศ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์สนิยา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเด็กดีมีท่ีเรียน วลยัลกัษณ์
ชนิกานต ์สว่างกิจ โยธินบูรณะ นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนิกานต ์สาลียงพวย มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ชนิกานต ์หนอนไม้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
ชนิกานต ์ไหวเคล่ือน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน นเรศวร
ชนิกานต ์อ าไพธนากร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนิดาภา ฐานิตสรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิดาภา พลแดง สตรีศรีน่าน น่าน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชนิดาภา รังสิทตัศุกล ยโสธรพิยาคม ยโสธร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนิตา กาญจนสมบูรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนิตา ฉนานุกูล ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนิตา ช่ืนจิตร มธัยมจิตจณั นครปฐม ศิลปศาสตร์ / ชุมชนศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สงขลานครินทร์ 
ชนิตา บุญมี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการตลาดพิเศษ ศิลปากร
ชนิตา เพชรชู เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
ชนิตา โพธิเกตุ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนิตา ลิขิตกาญจนากรกิจ อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนิตา สมพฤกษ์ พระหฤทยัเชียงใหม่ นครปฐม ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
ชนิตา สุขสบาย บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนินทร สระแกว้ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ชนินนัท ์เพชรปานกนั สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ชนินาถ ประวงั สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
ชนินาถ เหลืองเจริญ มกุฏเมืองราชวิทยาลยั ระยอง ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ชนิภา ขาวนวล กวงฮัว๊ ระยอง บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนิภา ขาวนวล กวงฮัว๊ ระยอง วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ชนิภา ชยัศกัด์ิกรีนนท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนิศา เมธาวีกุลชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชนิษฐา ถ่ินชาญ สภาราชินี ตรัง รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ สงขลานครินทร์
ชนิสรา ก่ิงมะลิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ชนิสรา กิติกงัสดาร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ชนิสรา คณะทอง ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชนิสรา แซ่ไล่ เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชนิสรา ประวะเสนงั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชนิสรา รอดช่ืน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชนิสรา วิทยารัตน์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชนิสรา ศรีชูทอง สตรีพทัลุง นครปฐม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชนิสรา อ่อนละมุล อุดรพิทยานุกูล นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
ชเนตตี โกศลัยานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชโนดม ไชยวงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ชมพิชา สิทธิกิตติศรี สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชมพูนุช ชูสุวรรณ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ชมพูนุช อุพนัทา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาองักฤษ อุบลราชธานี
ชมพูนุท คุม้มี พุทไธสง บุรีรัมย์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ชมพูนุท บุญชู พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ชมพูนุท สากระแสร์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ชมพูเนกข ์เลิศวฒันชยั สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ชมลวรรณ บุตรศรีคุย้ นครสวรรค์ นครสวรรค์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยกร จุฑารุจิเวศ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยธร โฉมทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชยพงศ ์จิตรีพรต ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ชยพล หลงประดิษฐ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ชยพทัธ์ บุญเจริญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ชยากร ชมญาติ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยับูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
ชยานนท ์นนทมาตย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยานนท ์บตัรประโคน อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
ชยานนัต ์สุจารีย์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ชยาพร ชินวงศเ์วท หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ชยาภรณ์ ถวาย ราชินีบน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชยาภรณ์ ทรัพยเ์กษมสุข ศึกษานารี นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ชยาภรณ์ ทองยวน กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท(์โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ชยาภรณ์ นิรมล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชยาภรณ์ สุวรรณบณัฑิต หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชยาภา ชชัวาลกิจ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร วท.บ.การจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (DBTM) ธรรมศาสตร์
ชยาภา วรสิงห์ ศึกษานารี นครปฐม ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมณัฑนศิลป์ (แฟชัน่และส่ิงทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยดุา เกา้ล้ิม สุรธรรมพิทกัษ์ นครปฐม จิตวิทยา รูปแบบท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยตุ จนัทร์พร หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชยตุ ศิลานอ้ย ศรียาภยั นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชยตุม ์ศรีไผ่ใหญ่ หัวตะพานวิทยาคม อ านาจเจริญ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั อุบลราชธานี
ชรัญญา มาฤดี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
ชรินดา แดงดี ธิดานุเคราะห์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชรินธร ต่อเจริญ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชรินรัตน์ ประเสริฐศรี เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ชรินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ชริศรา อุทยัพนัธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ชลกาญจน์ สิทธิยศ กนัตะบุตร กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ เวสเทิร์น
ชลชา จีนคง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชลชาต โชติช่วง สุรวิทยาคาร นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชลชาต โชติช่วง สุรวิทยาคาร นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
ชลดา มีมูล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศศ.บ.รัสเซียศึกษา   (โครงการพิเศษ)พิเศษ ธรรมศาสตร์
ชลดา สร้างเหมาะ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาInternational Business Administration นานาชาติ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ชลทิชา ขาวผอม มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ชลทิพย ์ศิลธรรม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเท่ียว/การโรงแรม)พฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
ชลธาร ชุมไชยโย พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชลธิชา คงเพียร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั อุทยัธานี อุทยัธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ชลธิชา ค  าแกว้ พระนารายณ์ นครปฐม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
ชลธิชา ชยัสตัรา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ภาษาองักฤษและการส่ือสาร อุบลราชธานี
ชลธิชา ทองสุข เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
ชลธิชา นราศร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ ราชภฏัอุดรธานี
ชลธิชา พิมพส์วสัด์ิ พิริยาลยั นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ชลธิชา โพธ์ิแกว้ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ชลธิชา มาลาเล็ก บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ศิลปากร
ชลธิชา ราษี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ชลธิชา ลาภจิตต์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ชลธิชา ล้ิมไพบูลย์ บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชลธิชา วิลยัมาตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.วสัดุศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชลธิชา ศาลางาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ชลธิชา ศาลางาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม วิทยาการจดัการ การประกอบการธุรกิจ บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ชลธิชา สร้อยธรรมา มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชลธิชา สิทธ์ิปกรณ์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่ น) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ชลธิชา แสงพงษน์ภา เบญจมราชูทิศจนัทบุรี นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เกษตรศาสตร์
ชลธิชา หล่ี ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชลธิชา หินสูงเนิน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ชลธิฌา บวัคร้ืน ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ชลธิดา จนัปัญญา สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ชลนิภา ชนบท สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชลนิภา เทพอารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ชลพรรษา ไชยโชติ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
ชลพินทุ ์สิงหะ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/นิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชลภทัร พงษโ์สภา ราชินีบน นครปฐม วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ชลภา วาหะรักษ์ สภาราชินี ตรัง พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชลลดา แนวจ าปา อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ชลลดา พิมพท์อง สารสาสน์วิเทศ ชลบุรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชลลดา พุทธามา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชลลดา โพธ์ิเจริญ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
ชลวารี ชุมทอง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ชลสินธุ ์คชเสนา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชลนัธร ด่านวฒันะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชลนัธร วดีศิริศกัด์ิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
ชลยัรัตน์ บุญโล่งศิริเจริญ ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชลิดา นอ้ยก าเนิด เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัพิเศษ ศิลปากร
ชลิดา ปัญญาวิจารณกุล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ชลิดา รัตนรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ชลิดา ศรีสุข จ่านกร้อง พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชลิตดา แกว้เกา้ โยธินบูรณะ นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชลิตา พริกจ ารูญ จกัราชวิทยา นครราชสีมา เทคโนโลยดิีจิทลัDIAS หลกัสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
ชลิตา วิบูลโกศล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ชลิตา ศรีพวงษ์ ราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สมุทรปราการ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ชลิตา อินคาคร ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชลินทรา จนัทนกาญจน์ สภาราชินี ตรัง ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ชลินทรา จนัทนกาญจน์ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชลียา จตุรานนท์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ชลุณา สาอิ กาญจนานุเคราะห์ นครปฐม ทรัพยากรธรรมชาติ /เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ชวกร แซ่ล้ี อสัสมัชญัธนบุรี นครปฐม มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ)นกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
ชวกร ทองแท่น สตูลวิทยา สตูล ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน (เลือกสอบสงัคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชวนกร เชาวนะ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชวลันุช จนัทรแสงเจริญ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชวลัรัตน์ วฒันานิกร เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชวลัลกัษณ์ ภิรมยน์ก สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชวลัวิทย ์บุญช่วย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชวินดา คงทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร/พฒันาการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชวิศ กาญจนานนท์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชวิศ ก่ิงสดศรี ชลประทานวิทยา นนทบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ชวิศ วฒันาแสงรุ้ง พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชวิศ หนูคง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
ชวิศา ค  าพบั ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชวิศา จามจุรี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน วลยัลกัษณ์
ชวิศา ประเสริฐศิลป์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชวิศา ยอดเมือง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชวิศา สุทธิพงษป์ระชา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ช่อผกา ชุมอินทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์ 
ช่อผกา ตั้งจรูญศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
ช่อผกา นวลมาก สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ช่ออุรา กลยนี ธาตุนารายณ์วิทยา นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ชชัชญา แกว้เกตุ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ศศ.บ.สเปนและลาติน อเมริกนัศึกษา ธรรมศาสตร์
ชชัชวรรณ โพธิทรัพยไ์พบูลย์ หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี แม่โจ้
ชชัฎากาญจน์ อูปค า สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชชัฎาภรณ์ แกว้พิศ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัชยัภูมิ
ชชัฎาภรณ์ ป่ินสงัข์ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครปฐม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ชญัญณฏัฐ์ ชยัประสิทธิอมร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชญัญนนัต ์สุธรรมฐิติ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชญัญา ใจแกว้ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชญัญา ชูหนู พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการโรงแรม ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ชญัญา เชียงศรี มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
ชญัญา ธญัญาวฒันา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ชญัญา นรานนัทน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญัญา พรหมเนรมิต สุรนารีวิทยา นครราชสีมา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญัญา พฤกษะริตานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญัญา ลอ้มไล้ นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวต ักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ชญัญา วชัรเวชศฤงคาร มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชญัญา วชัรเวชศฤงคาร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชญัญา ส่งนาวา มหาวชิราวุธ นครปฐม วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ชญัญา สิริโชติทวีสุข สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชญัญา ไหลหละหมดั ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชญัญา อหะหมดัจุฬา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชญัญานุช ไชยยศ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นครพนม
ชญัญานุช ไชยรักษา สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชญัญานุช วดีศิริศกัด์ิ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ชญัญานุช สงนพรัตน์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
ชญัญานุช สมจนัทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
ชญัญานุช หนูแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
ชฐัรา หมนัเทศมนั ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ชพัวิชญ ์เมืองสุข หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ชยัเจริญ เจริญไชย สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ชยัชล พุ่มเงิน พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ชยัประพฒัน์ นาคสุวรรณ ลาซาล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตพืช 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชยัประพฒัน์ นาคสุวรรณ ลาซาล กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชยัพร โพธ์ิอน้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาภาวะผูน้ าและการส่ือสารทางการเกษตร ศิลปากร
ชยัพนัธ์ จนัตา พิริยาลยั แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นเรศวร
ชยัภทัร วฒันานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชยัภา วฒันศพัท์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ชยัมงคล นาโควงศ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชยัวฒัน์ ช านาญในเมือง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภฏันครราชสีมา
ชยัวฒัน์ วชัราคม พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
ชยัวฒัน์ หินเพ็ชร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ชยัวสัส์ เจริญเสถียร กสิณธรเซนตปี์เตอร์ นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชยัวิทย ์พนัธ์โตดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยวิีทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต-์ มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ชยัเอก จนัทร์เพ็ญ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชาคริต จงศิริวรรณชยั เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ชาคริต สุกิน พทัลุง นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาคริยา ฤทธ์ิมนตรี กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาคริยา เสาองค์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชาญชล โสภากุล อุดรพิทยานุกูล นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(สถาปัตยกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชาญณรงค ์มากมณี หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชาญยทุธ รอดเซ็น ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ชาญวิทย ์เคนวงษ์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ชาญวิทย ์ถ่ินปา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารการจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาญาดา โชติรัตน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ชาฎารัตน์ โยธคล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาติชาย ชมสุนทร สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
ชาติชาย ศรีเพ่ิมพนัธ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมณัฑนศิลป์ (แฟชัน่และส่ิงทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาติชาย สาระโภค ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชานน สุวรรณวงศ์ มหาวชิราวุธ สงขลา ศศ.บ.สเปนและลาติน อเมริกนัศึกษา ธรรมศาสตร์
ชานน อุดค าเท่ียง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ชานญัธิดา ดีมี พิจิตรพิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ชานิสรา โลหะโชติ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
ชามาวีร์ กิจเจริญยิง่ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชามาวีร์ โตวงษ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี ศศ.บ.สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ชามาวีร์ อ่อนด า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ชามาวีร์ อ่อนด า หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ชารัญญา โสธนไพศาล บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาริญา ชาญกิจ มธัยมวดัใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาริณี อุลิศ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ การจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชาลินี ทรัพยสุ์ทธ์ิ ชลประทานวิทยา นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชาลินี วงัคีรี มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วท.บ.การจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (DBTM) ธรรมศาสตร์
ชาลินี ศรีสอน เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชาลินี สุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชาลิสา เทพสวสัด์ิ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ชาลิสา มุงเมือง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาลิสา วงษส์วสัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชาลิสา วิชิตพงศ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชาลิสา วิชิตพงศ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
ชาลิสา แสงรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชาลิสา หาญณรงค์ พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชาลิสา อนุญาติ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชาลิสา อารีราษฎร์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบุรี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ชาลิสา อินเกต เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชิชญา กุลวงศว์รกร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เกษตรศาสตร์
ชิชญา เทียมวะรทตั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ชิณภสั ทองเน้ือแขง็ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชิดชนก นามบุรี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชิดชนก บุญเผือก เซนตโ์ยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชิดชนก อุดมฤกษส์กุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
ชิดากร ศรีพิษ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ นครปฐม สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชิตสุดา กลา้หาญ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์นกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
ชิติพทัธ์ สุชาฎา ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ชินกฤต พิทกัษป์ระชา ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ชินพฒัน์ พลอาสา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชินภทัร์ จนัทร์มณี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชินภทัร ตั้งหะรัฐ สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลยับูรพา นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต(ทุกประเภทกีฬา)ความสามารถดีเด่นระดบัชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชินภทัร สนัทดั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชินมิษ แสงสุรียพ์รชยั เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี จนัทบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชินวราญา มาชยั นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ชินวฒัน์ อนนัทเสก เบญจมราชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ชินวฒัษ ์ผิวผ่อง ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปากร
ชินวตัร จงรักษ์ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชินสีห์ ภู่สาระ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ชินาธิป จงสุวฒัน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ชินีนุช เส้งนนท์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ชิษณุพงศ ์ใจเพียร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศิลปศาสตร์ / การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์ 
ชิษณุพงศ ์ชูสุข ปากพนงั นครศรีธรรมราช การผงัเมืองบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชิษณุพงศ ์นิลอินจนัทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
ชิษณุพงศ ์ปานอยู่ ธญับุรี ปทุมธานี ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ชิษณุพงศ ์วิเชียร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชิษณุพงศ ์สิทธิฤทธ์ิ พลวิทยา สงขลา นิเทศศาสตร์ดิจิทลั วลยัลกัษณ์
ชิษณุพงศ ์หนูเมือง ระยองวิทยาคม ระยอง จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชิษนุพงศ ์ธีระศิลป์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชิษนุพงศ ์ประสพโชค ระยองวิทยาคม ระยอง อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชีวานนท ์ดบัสนัเทียะ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ชีวาพร การดี ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ชุดา พีธรากร อุดมดรุณี สุโขทยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ชุดาภา ผ่องอ าไพ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชุดาภา อยูอ่่อน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ชุติกาญจน์ การดี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ ไขทะเล สุรนารีวิทยา นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ คูหากาญจน์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชุติกาญจน์ ใจเยน็ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ชุติกาญจน์ ใจเยน็ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ ชยับ ารุง ชลประทานวิทยา นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ ชุมนุมพร พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ชุติกาญจน์ ทองสงฆ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ชุติกาญจน์ บุญวฒัน์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชุติกาญจน์ ผ่องแผว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ประมง เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ ผ่องแผว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
ชุติกาญจน์ เรืองศรี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ชุติกาญจน์ วรรณพฤกษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ สอดสี สงวนหญิง สุพรรณบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แม่โจ้
ชุติกาญจน์ สอนข า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ชุติกาญจน์ สิริพฒันาสมบติั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
ชุติกาญจน์ สุขสมบติั สภาราชินี ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิตมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
ชุติกาญจน์ สุวรรณธรรมา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชุติกาญจน์ สุวรรณมาโจ เซนตเ์มร่ี อุดรธานี นครปฐม พยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ชุติกาญจน์ หัสดร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ชุติกาญจน์ เหลืองอ านวยศิริ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ชุติกานต ์ชมบุญ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ชุติญา ค  ายิง่เดชาภทัร เลยพิทยาคม เลย บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชุติเดช เถลิงวโรดม วดัสุทธิวราราม นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
ชุติเทพ มงคลยทุธ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง เกษตรก าแพงแสน เกษตรศาสตร์ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ชุติปภา พดัขาว ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชุติพงค ์จุย้ประโคน ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ชุติพล ตั้งสตัยาธิษฐาน รังษีวิทยา นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
ชุติภา เทพประสิทธ์ิ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชุติภา ศรีภูมิสุริยกานต์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ชุติภูมิ โลกสถาพร ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ชุติมณฑน์ ช านาญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชุติมณฑน์ ล่ิมกุล บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ชุติมณฑน์ วงศสุ์มาลี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ชุติมณฑน์ อินทศร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถิติพิเศษ ธรรมศาสตร์
ชุติมา แกมนิล บางกะปิ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ชุติมา เฉลยสมยั ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ชุติมา ทองมา ศรียาภยั ชุมพร วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ชุติมา พรหมจรรย์ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา ราชภฏัอุดรธานี
ชุติมา พูลตะโหนด เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ชุติมา รัตนะ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ชุติมา ศรีเมือง กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ชุติมา ศรีแสงแกว้ สิรินธร นครปฐม จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์หลกัสูตรศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ (5 ปี) ศิลปากร
ชุติสมา ศิขรินรัตน์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ชุลีพร คงหนู สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ชูศกัด์ิ อินทโชติ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เชษฐ์สุดา ปรีชาจารย์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เชิญฐิติ สุวรรณนงั เลยพิทยาคม เลย สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
โชคชยั บุญรอด กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โชติกา เกตุชู ธิดานุเคราะห์ สงขลา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
โชติกา ชูสุวรรณ ระยองวิทยาคม ระยอง นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โชติกา ตรีโชติ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
โชติกา ทวีกูล สระแกว้ สระแกว้ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
โชติกา ปรารมภ์ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
โชติกา สารคาม มุกดาหาร มุกดาหาร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปากร
โชติกา สุธาทรัพย์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. (การจดัการ กลุ่มวิชาการจดัการทัว่ไป) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
โชตินภา นิลนวล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
โชตินนัท ์โชติทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
โชตินนัท ์โชติทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โชติพงศ ์สงสวาสด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
โชติพฒัน์ วฒันวิเศษ เทพศิรินทร์นนทบุรี นครปฐม สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
โชติพิพฒัน์ ไชยนาพนัธ์ กุมภวาปี นครปฐม การตลาดระหว่างประเทศ ขอนแก่น
โชติภทัร ประถม ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โชติวิทย ์สารสณัต์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โชษิตา ชาดี ปราจีนกลัยาณี ปราจีนบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
โชษิตา สกุลศรี วิสุทธิกษตัรี กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ไชยกานต ์กาญจนศิลป์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ความสามารถดีเด่นระดบัชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ไชยวฒัน์ ทศันโกวิท จรัสพิชากร นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ / การจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์ 
ไชยวฒัน์ เรือนร่ืน กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี รัฐศาสตร์ การปกครอง อุบลราชธานี
ซอฟรอน สาและ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ซอฟียะห์ และตี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ซลัมา มคัอาน เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
ซาร่า ประเสริฐสุข นครนายกวิทยาคม นครนายก โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
ซิลมีย ์หัสนีย์ อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นราธิวาส ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ซีตีราชิด๊ะห์ บินตีโมหะหมดัรีดว้น เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา ศิลปศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
ซีมิยาอ ์ตาเดอิน หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
โซเฟีย โตะ๊เส็น สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี ศึกษาศาสตร์ / เทคโนโลยสีารสนเทศและประเมินทางการศึกษา สงขลานครินทร์ 
โซเฟีย อาบู สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี รัฐศาสตร์ / การปกครองทอ้งถ่ิน สงขลานครินทร์ 
โซเฟียน เจะแล สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ญ.ขวญั พรหมขวญั พระหฤทยัเชียงใหม่ นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศิลปากร
ญญิตา พิชญกุลมงคล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ญดา ถาวรวฒันผล ชลกนัยานุกูล ชลบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญดาพร นนัตะวงศ์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ นิติศาสตร์ นเรศวร
ญาณกร พรมปัญญา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ญาณพฒัน์ วชัระสุขจิตร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ญาณภทัร บุญตวง เลิงนกทา ยโสธร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ญาณภทัร บุญประสิทธ์ิ ดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ศิลปากร
ญาณภทัร รักษาสงัข์ บูรณะร าลึก ตรัง ศศ.บ.รัสเซียศึกษา   (โครงการพิเศษ)พิเศษ ธรรมศาสตร์
ญาณภา มงคลดีกลา้กุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ญาณภา หุ่นนาค ชลประทานวิทยา นนทบุรี สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาณรส บุญสุขสม มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม บธ.บ.การจดัการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ญาณสิริ เดชดี ทวีธาภิเศก นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ญาณนัธร ค  าสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณาธิป เน่ืองจ านงค์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ญาณิกา ฉัว่ศิริพร ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาณิกา เสาวภา บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาณิกาญจน์ เกียรติเจริญเสรี สตรีศรีน่าน นครปฐม วท.บ.วสัดุศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ญาณิน กาญจนวฒัน์ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
ญาณิน ถ ้าสิงห์ เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ญาณินดา เตียวอนนัต์ สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ญาณิศชา โสภโณดร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สม.บ.การวิจยัทางสงัคม (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ญาณิศา กิตติวรวฒัน์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
ญาณิศา เกรียงไกรชยัพร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ญาณิศา คงสมเพียร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ญาณิศา คงสุข สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ญาณิศา งัน่บุญศรี สอาดเผดิมวิทยา นครปฐม วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์รับตรงใชค้ะแนนO-NET/GAT/PAT/9วิชาสามญัวิทยาลยันานาชาติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ญาณิศา จิรชยัอารีย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ญาณิศา เจริญจนัทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ญาณิศา ช่ืนบาน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ญาณิศา เดชาจิรสิน ปิยะมหาราชาลยั นครพนม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
ญาณิศา แดงสุวรรณ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ญาณิศา นาคประสิทธ์ิ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ บธ.บ. บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ญาณิศา บ ารุงสาลี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ญาณิศา บุณยธาดา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
ญาณิศา ประทุม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ญาณิศา ป่ินกุล เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ญาณิศา พลอยเพ็ชร สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ญาณิศา พิมพพ์รม วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ญาณิศา เพ็งเคียน สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ญาณิศา รัตนทรงศรี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ญาณิศา รัตนทรงศรี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ญาณิศา ลายวิเศษกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ญาณิศา ลิขิตอภิสิทธ์ิ หอวงั นครปฐม นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณิศา ลือวฒันะ วินิตศึกษา นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
ญาณิศา เลิศบณัฑิตกุล นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาณิศา วรญาณศรี อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ญาณิศา ศรีลาศกัด์ิ มุกดาหาร นครปฐม ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
ญาณิศา สมนาม สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เชียงใหม่
ญาณิศา สุธรรมมา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ญาณิศา สุภศรี ลาซาล กรุงเทพมหานคร เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร เกษตรศาสตร์
ญาณิศา สุรวิริยาการ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล สาขา  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศาสนศึกษา) มหิดล
ญาณิศา แสงสว่าง นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณิศา โสมนสั ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ญาณิศา หนูเจริญ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาณิศา หนูเอียด พทัลุง พทัลุง วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ญาณิศา อินทร์รักษา สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ญาณิษา ชาญณรงค์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ญาณิสา กอ้นผูก สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ญาณี ศรีประวติั ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
ญาดา กอวณิชกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญาดา แกว้กระจ่าง นารีวุฒิ ราชบุรี บริหารธุรกิจ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ญาดา เณรเมือง เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ นครปฐม นิติศาสตร์ นเรศวร
ญาดา บวัเทศ นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ญาดา บุญญานุพงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลีพิเศษ ศิลปากร
ญาดา ปิยะโอฬาริก ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ญาดา มากุลสวสัด์ิอุดม สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
ญาดา สุวพจน์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยัราชสุดา  สาขา หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต(สาขาการศึกษาของคนหูหนวก) มหิดล
ญาดา อาจจ านงค์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ญาดา อุตมะชะ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
ญาดานา อนนัต์ นครนายกวิทยาคม นครนายก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ญาดาวดี บุญเตม็ สิรินธร สุรินทร์ สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาดาวดี ปูธิปิน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาการจดัการ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ญาตาวี ด านุย้ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ญาธิดา เลิศภิรมยธ์รรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี เพชรบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ญานิศา จนัทอง ปรางคก์ู่ ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ญาภิมณฐ์ แกว้คุม้ภยั ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ญารวี พราหมณ์มณี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ญารินทร์ดา ยิม้สง่า อสัสมัชญัระยอง ระยอง การจดัการอุตสาหกรรมบริการ (แขนงวิชาการจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ญารินทร์ดา ยิม้สง่า อสัสมัชญัระยอง ระยอง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ญาลยัลา หลงตรี วิทยาสรรคศึ์กษา สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั สงขลานครินทร์
ฐนิชา มาสีแกว้ เทิงวิทยาคม เชียงราย นิติศาสตร์ นเรศวร
ฐปนรรฆ์ เมฆบุญส่งลาภ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
ฐปนา ไชยสาร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ฐานวีร์ ร่มโพรีย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ฐานิดา ขจรสิทธินพคุณ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ฐานิดา เพ็ชรจนัทร์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ฐานิตา ชยัแกว้ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส ธรรมศาสตร์
ฐานิตา ไชยกูล ชลกนัยานุกูล ชลบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ฐานิตา ส้มเกล้ียง เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐานิยา คุม้นาน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ฐานิสา มณีเศวต เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐาปกรณ์ ศรีสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ฐาปนา คูณคณะ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศิลปศาสตร์ นวตักรรมการท่องเท่ียวและบริการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐาปนา โคตรคนัทา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ฐาปนิตา ทองภาพ นารีนุกูล อุบลราชธานี วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ฐาปนี วงศส์มัพนัธ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ฐาพล ตั้งสกุล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ฐารดา ฉิมพลีพงศล์ดา ปทุมเทพวิทยาคาร นครปฐม สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ฐารตี ศรีสอา้น เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
ฐิฏิภิญญา จนัทรัศมี บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื ธรรมศาสตร์
ฐิดาพร ประสมพงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ฐิดาพชัร์ เจริญพฒันาธรณ์ หอวงั ปทุมธานี นครปฐม สม.บ.การวิจยัทางสงัคม (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ฐิดารัตน์ ชยัราบ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฐิตวนัต ์นอ้ยมณี มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐิตานนัท ์วฒันวิสุทธ์ิ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ฐิตาภรณ์ ขนัทะวงศ์ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ฐิตาภรณ์ ชูจนัทร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
ฐิตาภรณ์ ทองสุข อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ฐิตาภรณ์ มีบุญ หอวงั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ฐิตาภรณ์ สนัติสุข นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ฐิตาภา คหสุวรรณ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ฐิตาภา โนนคูเ่ขตโขง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ฐิตาภา โนนคูเ่ขตโขง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ฐิตาภา ปลอ้งพนัธุ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิตาภา ลีลากนก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ฐิตาภา สุวรรณรัตน์ หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ฐิตาภา อานติั สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
ฐิตารีย ์อภิวุฒิวฒันสิน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ฐิติ แซ่ล้ี เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐิติกร กาญจนธารายนตร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติกร สายน ้าเยน็ พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ฐิติกาญจน์ จินะ สตรีศรีน่าน นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอ้มูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติกานต ์สุวรรณเทพ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา นเรศวร
ฐิติชญา แกว้พิพฒัน์ ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติชญา บุญโสภาส พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วลยัลกัษณ์
ฐิติชญา พนัสาย ยโสธรพิทยาคม ยโสธร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ฐิติชญา รอดพวง นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติชญา อกัษรสม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ฐิติชญา อ้ึงเจริญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ฐิติชญา เอกอนุพนธ์ วิสุทธรังษี นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ฐิติชญาน์ อุราร่ืน สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย ขอนแก่น
ฐิติชญาน์ อุราร่ืน สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย ขอนแก่น
ฐิติโชติ นิโคลสนั โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ฐิติญา พิมพา ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ฐิตินนัท ์ชาวเมืองปักษ์ สิรินธร สุรินทร์ วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ฐิตินนัท ์เสริฐสูงเนิน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เกษตรศาสตร์
ฐิติพงษ ์อร่ามตอ้ย สายปัญญารังสิต ปทุมธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ฐิติพร แซ่ชิง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ฐิติพร ดอกชะเอม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
ฐิติพร ด านาคแกว้ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ฐิติพร นุชิต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ฐิติพร บุญหลา้ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
ฐิติพร แสวงเจริญ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติพฒัน์ ตรีวิทยากุล ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติภคั คงวิทยา บูรณะร าลึก ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์
ฐิติภา ชุติมาอนนัตก์ุล หอวงั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ฐิติมนต ์กลัน่บุพผาชาติ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบุรี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ฐิติมา คงแกว้ พทัลุง พทัลุง บริหารธุรกิจ บธ.บ.การจดัการ วิชาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ฐิติมา คงแกว้ พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
ฐิติมา ทองชั้น นครนายกวิทยาคม นครนายก คณิตศาสตร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ฐิติมา วงศธี์รโชติ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติยา ทองบ าเรอ ฤทธิยะวรรณาลยั 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ฐิติยา ธรรมเพชร สตรีพทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ฐิติรัตน์ ใจมะสิทธ์ิ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ นเรศวร
ฐิติรัตน์ ฉิมจนัทร์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ฐิติรัตน์ แซ่ล้ี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติรัตน์ เดชศรีสุวรรณ์ โรจนวิทยม์าลาเบ่ียง พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐิติรัตน์ ตุลาผล ชลกนัยานุกูล ชลบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติรัตน์ ธญัคุณากร ซางตาครู้สคอนแวนต์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติรัตน์ นดัพบสุข เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ฐิติรัตน์ เผือกนอ้ย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นครปฐม ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ฐิติรัตน์ เรืองจิตชชัวาลย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
ฐิติรัตน์ ลาภหิรัญ ตราษตระการคุณ นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
ฐิติรัตน์ วรชุตินธร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ฐิติรัตน์ ศิริรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็นเลิศ นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ฐิติรัตน์ เสง่ียมไพศาล มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ฐิติรัตน์ แสงทิพย์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติวรญา วรเดชษา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฐิติวรดา แกว้มณี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฐิติวรดา แกว้มณี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์ ภาคพิเศษ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ฐิติวรดา แงวกุดเรือ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
ฐิติวรดา ซองชะยา มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี การบญัชี อุบลราชธานี
ฐิติวรดา บวัชะอุ่ม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ฐิติวรดา บวัชะอุ่ม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ฐิติวรดา วงศชู์ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์
ฐิติวรดา อ ่าทุ่ง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ฐิติวรดา เอียดจนัทร์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ฐิติวจัน์ องัศุกีรติรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ฐิติอร บุญแกว้อมร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ฑณกาญ อุดมผล สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
ฑิฆมัพร เสือพิทกัษ์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ฑิตยา จิววฒันานนท์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ฑิตยา สุพร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ฑิตยากร เกียรติศกัด์ิโสภณ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี บริหารธุรกิจ บญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ฑิตยากร เกียรติศกัด์ิโสภณ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี การบญัชี เกษตรศาสตร์
ฑิตยากร เกียรติศกัด์ิโสภณ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิตมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
ฑิตยากร เกียรติศกัด์ิโสภณ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ฑิถากร ไพช านาญ มหาวชิราวุธ สงขลา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ฑุลิกา เอกกระจาย มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์
ณ.หทยั แสงทอง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ณกมล จิตตส์มุทร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณกาล พลบุญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณชกมล เกตุแกว้ ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณชา ม่วงทอง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
ณชา สอนเครือ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณญาดา ทองสีแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐกร เฮา้ชยัภูมิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ)เพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
ณฐนนท กาวชู พทัลุง พทัลุง อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐนนัทภ์พ วิชาชยั บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐพร รุ่งเรือง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐพฤทธ์ เกษพานิช นครสวรรค์ นครสวรรค์ วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
ณฐมน เหลืองสกุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
ณฐอร รดเรือง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
ณดล เนตยานนัท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณธกร สินธนาวรากุล สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั วิทยาลยันานาชาติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)เด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณธรรศ ์ทองวล บูรณะร าลึก ตรัง ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณธิดา พ่วงแคะ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณธิดา ภูชยัพฤกษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์ 
ณธีพฒัน์ นพเจริญพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
ณปภชั มีเพียร สตรีสมุทรปราการ นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณปภชั วรรณภิรมย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณปภชั อุ่ยตระกูล เดชะปัตตนยานุกูล นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณภชา ตนัติสิทธิพร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร แกว้วิเศษ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบริหารธุุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
ณภทัร คามบุตร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร จนัทลกัขณา สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณภทัร จิตไชยชาญ บางสะพานนอ้ยวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
ณภทัร จิตตอ์ารี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์
ณภทัร เจริญด ารงเกียรติ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษาวิทยาลยัศาสนศึกษา มหิดล
ณภทัร เจียเปีย ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณภทัร ชิตวาห์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณภทัร ชุ่มจิตต์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ณภทัร ซ่ือตรง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ณภทัร ดอกเทียน สตรีอ่างทอง อ่างทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ณภทัร ดอกเทียน สตรีอ่างทอง อ่างทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร ต่วนเครือ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณภทัร ทองสร้อย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ณภทัร ไทยเจริญ ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล สาขา  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศาสนศึกษา) มหิดล
ณภทัร นิพนัธ์ประศาสน์ นครสวรรค์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร เนาวไ์พร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ณภทัร บณัฑิตชน สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ณภทัร พวงจิตร อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
ณภทัร พนัธ์พิพฒัไพบูลย์ ศรียาภยั นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณภทัร เพชรสุทธ์ิ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ณภทัร เพชรสุทธ์ิ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณภทัร เพ่ิมศิริกุล สอาดเผดิมวิทยา นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ณภทัร ภูมิโคกรักษ์ สุรนารีวิทยา นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณภทัร์ ภูริภทัรพนัธุ์ เทศบาลวดัเสมาเมือง นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณภทัร มีบุญ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ณภทัร เรืองฤทธ์ิ เพชรพิทยาคม นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาครุศาสตร์การออกแบบ (หลกัสูตร 4 ปี)รับตรงอิสระ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณภทัร วรนุช อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เทคโนโลยกีารเกษตร ภูมิทศัน์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณภทัร วรรณสว่าง อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจบณัฑิตวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
ณภทัร สมะพงษ์ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
ณภทัร สุจวิพนัธ์ พทัลุง นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณภทัร เสนพงศ์ เสนพงศ์ สงขลา ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร แสงสว่างวฒันะ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัร เอมอู่สิน ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณภทัรชา จสักูลล่าร์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณภทัรดล พ่ึงงาม พระนารายณ์ ลพบุรี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณภทัรพร ศรแกว้ เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการท่องเท่ียว BEC Spring Board กา้วก่อนใครเลือกท่ีเรียนก่อนไว นเรศวร
ณภทัรสิริ เพชรศรี พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณภสัชญา อร่ามศรี ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณยฎา ก าป่ัน เสริมงามวิทยาคม ล าปาง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ณรงคช์ยั ขนัติโชติ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณรงคช์ยั นาคพุฒ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณรงคเ์ดช ตรีอินทร์ทอง เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณรงครั์ชช ์ธนจารุสวสัด์ิ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณรงครั์ชต ์ธารามฤต เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณรงคฤ์ทธ์ิ แกว้สกูล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณรงคฤ์ทธ์ิ ทองดี กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณรงคศ์กัด์ิ จนัทร์เยน็ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ณรงศกัด์ิ แซ่เจ่ีย สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณรเศรษฐ์ เหลาศรี เทพศิรินทร์ นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ณรักธิดา ณ ระนอง หอวงั นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณรัญญา ภาณุพิชิต ราชินีบูรณะ นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
ณรัฐพฒัน์ แสนศิริทวีสุข นารีนุกูล อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณรัตน์กร กะการดี สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ณรัตน์กร กะการดี สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เทคโนโลยสุีรนารี
ณรัตน์กร กะการดี สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย ขอนแก่น
ณรัตน์กร กะการดี สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสมรรถนะคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น
ณราวุฒิ ยนืยง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยดิีจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
ณริศรา นรสิงห์ ระยองวิทยาคม ระยอง ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณลยช์นก เมธากุลนาถ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณหทยั บุตรดีวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศศ.บ.ภาษารัสเซีย ธรรมศาสตร์
ณหทยั หอหิรัญกุล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
ณจัฉรียา ดิสสร ระยองวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์
ณชักานต ์ธนวิวฒัน์ ราชินีบน นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณชัชา ก่อกิจโรจน์ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณชัชา แกว่นธญักรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณชัชา ขนัชยั สภาราชินี ตรัง สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
ณชัชา เคนสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ณชัชา โคกกระเทียม ปัว น่าน สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณชัชา ชาญชยัชุติภทัร สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณชัชา ทองแกว้ นราสิกขาลยั นราธิวาส ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณชัชา เทพณรงค์ ดาราสมุทร นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณชัชา นิลยอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณชัชา บวังาม กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) มหิดล
ณชัชา พฒันกุล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณชัชา พิงศห์าญ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณชัชา เพ็ญภาคกุล ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ณชัชา โพธ์ิบริสุทธ์ิ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณชัชา มีสจัจานนท์ สตรีอ่างทอง นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณชัชา โมฬีชาติ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณชัชา ลกัษโณสุรางค์ วดัพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
ณชัชา วิริยะพงษ์ ปากช่อง นครราชสีมา วท.บ.เทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื ธรรมศาสตร์
ณชัชา ศรีสว่างวงษ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณชัชา สุทธินนท์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณชัชา สุริยจ์ามร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ณชัชา เสรีก าธร ศรียาภยั ชุมพร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณชัชารีย ์เกตุอรุณรัตน์ อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณชัชารีย ์ไกรสินธีรศรี โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ณชัชารีย ์คูณธนาวิวรรธน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณชัชารีย ์ฉัตรวดีรุ่งรัตน์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
ณชัฌารีย ์เหมทานนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ราชมงคลศรีวิชยั
ณชันรี สุขทบั สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
ณชัพล แทเ้จริญกุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/สถาปัตยกรรม(นานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณชัพล สุขเกิด ระยองวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์รับตรง รอบสมทบพิเศษส าหรับวุฒิ ม.6 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณชัรผกาท ์รารังสิทธ์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารการจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณญัญา จนัทะวงค์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฎัฐ์กฤตา เบอร์เนียร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ณฎัฐกิตต์ิ เหลืองอุดม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
ณฎัฐณิชา ทรัพยเ์จริญ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฎัฐมนต ์กิตติศกัด์ิโภคิน คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ธรรมศาสตร์
ณฎัฐา วงศศิ์ลปภิรมย์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ สาขาออกแบบแฟชัน่ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ณฎัฐาภรณ์ เจริญผล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้น นเรศวร
ณฏัชนาง อนุมณี ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฏัฐ์ แก่นทอง พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฏัฐ์กชพร นิภาสเตชสิทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฏัฐกมล คุรุพนัธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฏัฐชยั เตชะนิเวศน์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฏัฐชยั เสง่ียมศกัด์ิ อ  านาจเจริญ อ านาจเจริญ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อุบลราชธานี
ณฏัฐฑิดา จรรยาศิริ สตรีภูเก็ต นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ณฏัฐณิชา เกตุจนัทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
ณฏัฐณิชา แกว้สารทอง วิเชียรมาตุ ตรัง ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ณฏัฐณิชา ชูบุญศรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ณฏัฐณิชา ตั้งไชโย แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ เชียงราย บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณฏัฐณิชา แถมศิริ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรศิลปาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว นเรศวร
ณฏัฐณิชา แผ่วฒันโรจน์ อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
ณฏัฐณิชา มานนท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ณฏัฐณิชา ยิง่มีอยู่ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทยเพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
ณฏัฐณิชา เลาหะสราญ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณฏัฐณิชา สีเหลือง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฏัฐณิชา สุขแช่ม นครสวรรค์ นครปฐม นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฏัฐณิชา อิศรวิริยะกุล สตรีวิทยา นครปฐม  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฏัฐธิดา พรธารักษเ์จริญ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บธ.บ.การจดัการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ณฏัฐธิดา ภู่เจริญ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฏัฐ์นรี หาญจนัทร์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
ณฏัฐนนัท ์เกษมทรัพยก์ุล มุกดาหาร นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฏัฐนนัท ์แกว้ค  า ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฏัฐนนัท ์พฒันพนัธ์ชยั หอวงั กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฏัฐนิช ปูนพนัธุฉ์าย เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฏัฐนิช หวงัลอ้มกลาง ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฏัฐพร ตั้นเส้ง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฏัฐภพ วิลาวณัยว์จี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฏัฐริกา ค  าวาง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการท่องเท่ียว นเรศวร
ณฏัฐอฑัฒ ์อน้กล้ิง วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณฏัฐ์ไอริณ แช่มวงษ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฏัฐา บูรณะพาณิชยกิ์จ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
ณฏัฐา ปานฤทธ์ิ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ณฏัฐา ม่วงทอง ธิดานุเคราะห์ สงขลา บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ณฏัฐากร ชุมพินิจ โยธินบูรณะ นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ณฏัฐากร บวัพา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณฏัฐากร สงวนกชกร สตรีนนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือบูรณาการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฏัยา คนมี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฏัยา พลายสุวรรณ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ณฐักนก เกษมสนัต ์ณ อยธุยา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐักนกกร ซวัเทง้ ศรียาภยั ชุมพร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐักมล เก้ือทาน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
ณฐักมล คงยงค์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศศ.บ.นวตักรรมการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม (การพฒันาเชิงสร้างสรรค)์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณฐักมล ทรัพยค์รุฑ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
ณฐักมล บุญบุตร บูรณะร าลึก ตรัง มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฐักมล พนัธุวดีธร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐักมล เพชรตีบ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐักมล สงวนถอ้ย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฐักรกฤต จนัทรา พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐักฤต กาญจนบุษย์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ณฐักฤตตา จนัทร์รุ่งศรี เทพศิรินทร์ พุแค นครปฐม บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐักฤตา ดิษฐบรรจง ระยองวิทยาคม ระยอง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณฐักฤตา เทพเสนา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐักฤตา พูนเพ่ิม เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณฐักฤตา ไพศาล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ณฐักฤตา ยูไ่ล้ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
ณฐักฤตา เลิศประวติั เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
ณฐักฤตา ศิวิลยั นครนายกวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐักฤตา สงแสง พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณฐักฤตา สุทธิแสน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต BEC Spring Board กา้วก่อนใครเลือกท่ีเรียนก่อนไว นเรศวร
ณฐักฤตา หงษท์องค า เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรศิลปาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
ณฐักฤตา อาสาพล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐักฤตา เฮียงราช สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ณฐักฤษ ไชยาค า พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐักฤษตา นุตจรัส พระนารายณ์ ลพบุรี สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐักญัจน์ อุปรี สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ณฐักาญจน ค  าเพ็ญ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณฐักาญจน์ จุย้ประเสริฐ ชลประทานวิทยา นนทบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) เกษตรศาสตร์
ณฐักานต ์กนัภยั ปราจีนกลัยาณี นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐักานต ์กาวินค า เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย การส่ือสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทลั (สองภาษา) เชียงใหม่
ณฐักานต ์ชุมพร เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ณฐักานต ์ทองสีแกว้ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ณฐักานต ์นพคุณ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต BEC Spring Board กา้วก่อนใครเลือกท่ีเรียนก่อนไว นเรศวร
ณฐักานต ์นิตยสุ์ภาพ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพเิิศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐักานต ์ผิวเกล้ียง มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม บริหารธุรกิจ/การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ณฐักานต ์สนละ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ณฐักานต ์แสงจนัทร์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ อุบลราชธานี
ณฐักานต ์อ่อนศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณฐักานท ์คูณทวีพร ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณฐักิต ทองปลอด มหาวชิราวุธ สงขลา ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ณฐักิตต์ิ โชคดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาองักฤษ อุบลราชธานี
ณฐักิตต์ิ แรกค านวน สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วท.บ.วิทยาการประกนัภยั (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณฐักุล รุ่งเรือง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐักุล สุมล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนพฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
ณฐักุลสรณ์ จนัทร์กระจ่าง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
ณฐัจิตกานต ์ชยัเอกมงคลเลิศ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัจิรา พูลผล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
ณฐัชญา จนัตา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณฐัชนก รอดถาวร สิงห์บุรี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัชนน เครือสนิท สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัชนน ชนมสู์งเนิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ณฐัชนน ชมเชย ตราษตระการคุณ ตราด นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัชนน ภู่รัศมี ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาInternational Business Administration นานาชาติ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐัชนน ภู่รัศมี ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐัชนน วฒันสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชนน สมใจ สตรีศรีน่าน น่าน เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฐัชนน อินชะนะ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ / วาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัชนน แอนโทน สามารถสืบ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ณฐัชนนัท ์อ่อนสนัเทียะ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณฐัชยา กนัพุ่ม บีคอนเฮา้ส์แยม้สอาดรังสิต ปทุมธานี ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ณฐัชยา ชาญศิริ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชยา ดวงแกว้ หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐัชยา เดชสอน กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ณฐัชยา พรมอินทร์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัชยา วงศเ์จริญถาวร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ณฐัชยา วงษบ์ุตร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชยา สงัขแ์ดง เวียงเจดียวิ์ทยา ล าพูน สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
ณฐัชยา อรุณภกัดีสกุล จิตรลดา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชริยา เล่ียงวฒันคล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ณฐัชา คงประดิษฐ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฐัชา เจริญราษฎร์ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัชา นาคแสง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
ณฐัชา นุเทพสุ สตรีศรีน่าน น่าน บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัชา บุญสุวรรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายในรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัชา โพธิระหงษ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณฐัชา รองพล พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัชา ลิขิตตระกูล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณฐัชา สายนอ้ย สุราษฎร์ธานี นครปฐม สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัชา แสนวงษา เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัชา หมวดทอง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เคร่ืองมือเอกดนตรีสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัชา หมวดเพชร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐัชา หวงัสุกิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัชา อน้บุตร ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัชา อุทยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัชาพรรณ ไลวานิช คณะราษฎร์บ ารุงยะลา ยะลา เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัชาภทัร วงศวิ์ชิต ราชินีบน กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัฌา เดชสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฐัญดา ตนัเจริญทรัพย์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ดุสิตธานี 
ณฐัญา หยกิประเสริฐ มธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.นวตักรรมการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม (การพฒันาเชิงสร้างสรรค)์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณฐัญาดา ชูประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัญาดา สนสุรัตน์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ณฐัญาดา สูงภิไลย์ ภูเขียว นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐัญาดา หวานฤดี ระยองวิทยาคม ระยอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐัฐาพร เชาวนศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัฐิฌาร์ เสนาสุข ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช รัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณฐัฐินนัท ์ทิพยแ์กว้ วฒัโนทยัพายพั นครปฐม วท.บ.การจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (DBTM) ธรรมศาสตร์
ณฐัฐินนัท ์มะลิซอ้น พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐัฐินนัท ์เม้ียนโภคา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัณิชา แกว้มงคลสวสัด์ิ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐัณิชา โกเมนทกัษิณ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัณิชา ไกยสวน สิรินธร สุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา ขนัทะ ลูกรักเชียงของ เชียงราย บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัณิชา เขมะอุดม สตรีวิทยา นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัณิชา ค  าทา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัณิชา คุณธรรมรักษ์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ณฐัณิชา จนัทร์คง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ณฐัณิชา จนัทร์หอม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา ฉินสูงเนิน สุรนารีวิทยา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัณิชา ซุม้ผกาแกว้ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา แซ่จิว สงวนหญิง สุพรรณบุรี ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัณิชา ดรุณศรี ราชินี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัณิชา ทองขาว พทัลุง นครปฐม ศิลปศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาการพฒันาเด็กปฐมวยั นวมินทราธิราช
ณฐัณิชา ทองดี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(สถาปัตยกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัณิชา นาเก๊ิด ศึกษานารี นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั) เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา นุ่นลอย อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/ออกแบบผลิตอุตสาหกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ณฐัณิชา เนรัญชร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ วิชาเอกส่ิงทอ ธรรมศาสตร์
ณฐัณิชา บวัแยม้ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา บุญคลา้ย มธัยมวดัใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
ณฐัณิชา ประภาวดี สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฐัณิชา โปธาเมือง สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ณฐัณิชา ผลประเสริฐ กวงฮัว๊ ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐัณิชา พชสิทธ์ิ เทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) บุรีรัมย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา พชสิทธ์ิ เทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) บุรีรัมย์ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา พรเจริญชยั นครสวรรค์ นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังษีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัณิชา พฤฑฒิกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัณิชา พิมชนก หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
ณฐัณิชา เพ็ชรเกล้ียง บูรณะร าลึก ตรัง ศศ.บ.ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัณิชา โพธ์ิลิบ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา ภูมิโคกรักษ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ณฐัณิชา มานิตยกุล อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เกษตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา มูสิกะ พลวิทยา นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี /พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัณิชา ยอดดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ปณิธานจุฬาภรณ์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ณฐัณิชา ลาดชะนู พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณฐัณิชา วงษแ์จง้ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา วิชยัรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัณิชา ศรีคง ระยองวิทยาคม ระยอง นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัณิชา ศิริวฒัน์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัทิตตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
ณฐัณิชา หนูสงัข์ พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ /เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัณิชา อิสรเสรีธรรม สตรีภูเก็ต ภูเก็ต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฐัณิชา อุปมะ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ณฐัณิชา ฮานาฝี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ณฐัดนยั แกว้สีนวล สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัดนยั ฉัฐเมธาสิทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี ปทุมธานี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและมลัติมีเดีย ราชภฏัพระนคร
ณฐัดนยั ดวงกลาง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
ณฐัดนยั แดงช่วง ธญับุรี ปทุมธานี เทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการฟาร์มอยา่งชาญฉลาด 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัดนยั ทองขาว ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัดนยั ปล้ืมใจ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัดนยั ศรีสุวฒัน์ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัติยากรณ์ ชมกระแสร์สินธ์ุ ชลกนัยานุกูล นครปฐม สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัทนนัต ์ศรีพนัธ์ ศรียาภยั นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัทรวดี บุญสงัข์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร สาขานิเทศศาสตร์เกษตรรับตรงอิสระ (เทคโนโลยกีารเกษตร) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัทรวดี บุญสงัข์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัทินี เพ็ชรทอง หอวงั กรุงเทพมหานคร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี2ธรรมศาสตร์
ณฐัธชญา กุลวุฒิ วิสุทธรังษี นครปฐม การบญัชี เกษตรศาสตร์
ณฐัธนาภา ผิวเหมาะ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วลยัลกัษณ์
ณฐัธนิษฐา สุขรอบ วีรวฒัน์โยธิน สุรินทร์ การจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
ณฐัธมน รุ่งเรือง พระหฤทยัคอนแวนต์ นครปฐม บริหารศาสตร์ การบญัชี อุบลราชธานี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฐัธยาน์ จ  าปาทอง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
ณฐัธยาน์ ทิฆะชน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บธ.บ.การจดัการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ณฐัธยาน์ เพชรปานกนั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัธยาน์ สิรภทัรกิตติคุณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 นนทบุรี ร.บ. วิชาเอกการเมืองกาปกครอง ธรรมศาสตร์
ณฐัธยาน์ สืบบุก หอวงั กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ณฐัธรณ์ เอกอุรุ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัธญั กนกนทีสวสัด์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ณฐัธิกานต ์ปัญญาพรวิทยา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัธิชา ประยงคแ์ยม้ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัธิชา เอมพรม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ณฐัธิดา คะสีทอง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) นครปฐม นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัธิดา ชิเดนทรีย์ หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการตลาดมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
ณฐัธิดา ไชยปัญญา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ณฐัธิดา เท่ียงประเทศ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัธิดา นกเล็ก สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ณฐัธิดา ปาแกว้ นวมินทราชูทิศพายพั นครปฐม การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ณฐัธิดา พนมพิริยะ สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐัธิดา พรหมจนัทร์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณฐัธิดา พูลกสิกรณ์ หนองฉางวิทยา อุทยัธานี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
ณฐัธิดา เพชรก่ิง โชคชยัสามคัคี นครราชสีมา ภาษาองักฤษ ราชภฏันครราชสีมา
ณฐัธิดา เมืองปาก เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ณฐัธิดา ยะโสธรศรีกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัธิดา โยธาภกัด์ิ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐัธิดา เลิศกวีวงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ธรรมศาสตร์
ณฐัธิดา ศรีโนนชยั กลัยาณวตัร ขอนแก่น เทคโนโลยกีารเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัธิดา ศรีสอน ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ การจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
ณฐัธิดา สอนอิน อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณฐัธิดา สุวรรณเกตุ อู่ทอง สุพรรณบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศิลปากร
ณฐัธิดา โสภา สุราษฎร์พิทยา นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ณฐัธิดา เหล่าสกัสาม แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัธียา ภิโสรมย์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัธีร์ สอพองโชติหิรัญ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เทคโนโลยบีณัฑิต นวมินทราธิราช
ณฐัธีรา กุยแกว้ อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
ณฐัธีรา ปานสุวรรณ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ณฐันนท ์วงศบ์ุปผา ระยองวิทยาคม ระยอง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐันนท ์ศรีอ่อน ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณฐันพิน แกว้กุลศรี อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ณฐันพิน ทว้มแสง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณฐันพิน อุ่นแสง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่
ณฐันพิน อุ่นแสง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่
ณฐันรี กิจเจริญทรัพยดี์ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลยับูรพา นครปฐม สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐันรี กุศลพิทกัษแ์ดน อู่ทอง นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐันรี คชฤกษ์ เทศบาล5 สุราษฎร์ธานี โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจมุง่มัน่สู่สงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์
ณฐันรี จุลบาท บุญวฒันา นครราชสีมา เทคโนโลยดิีจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
ณฐันรี ใจดี พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐันรี ถนอมนวล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาประวติัศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฐันรี ทองสุโชติ พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ณฐันรี ทบัสุทธ์ิ มหาวชิราวุธ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ณฐันรี เลิศสกุลพฒันา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐันรี วรรณจนัทร์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ณฐันรี ศรีส าราญ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐันรี สว่างรุ่งเรือง มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐันรี สิงห์นุย้ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณฐันรี สุวินยั หนองจอกพิทยานุสสรณ์มธัยม กรุงเทพมหานคร วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
ณฐันรี อุมารี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐันนัท ์เดชชีวะ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐันนัท ์บวัเทียน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐันนัท ์บุญชิต เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
ณฐันนัท ์ประเสริฐโกศลกุล สตรีวดัระฆงั นครปฐม สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐันนัท ์ปามุทา วาปีปทุม มหาสารคาม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณฐันนัท ์พงษสุ์วรรณ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมสถาภูมิ (Stabhumi) สงขลานครินทร์
ณฐันนัท ์พนัธ์แกว้ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณฐันนัท ์ล้ิมโพธ์ิทอง เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณฐันนัท ์ศรีกาญจน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐันนัท ์ศรีกาญจน์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐันนัท ์ส ารวยผล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ณฐันนัท ์เหลืองวิโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐันนัท ์เอ่ียมนุ่ม วรนารีเฉลิม สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ /เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐันยั ดวงมณี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
ณฐันิช ป้ันพานิช เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐันิช ศรีเหรา นครนายกวิทยาคม นครนายก บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์
ณฐันิช ศิวะทรานนท์ ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐันิชา สนชยั มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐันิชา สอนอาจ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน (เลือกสอบสงัคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐันิชา หาญพิบูลยช์ยั ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐันิชา อฒัจกัร เบญจมราชูทิศจนัทบุรี จนัทบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัปคลัภ ์ศรีสุข สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ณฐัปภสัร์ ข  าสกุล จินดามณี กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ณฐัปภสัร ผ่องหทยักุล สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัปรียา จินดามณี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัพงศ ์ทิพขนุราช พทัลุง พทัลุง สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
ณฐัพงศ ์บุญชิด สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัพงษ ์พรหมวิชยั สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เทคโนโลยดิีจิทลัDIAS หลกัสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
ณฐัพร แกว้ส่ีดวง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ณฐัพร จนัทร์ทบุตร เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัพร ชุมทอง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณฐัพร แซ่จิว สิรินธร สุรินทร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฐัพร ทองม่วง ธญับุรี ปทุมธานี  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัพร ป้ันพานิช เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ณฐัพร พรหมอินทร์ นิรมลชุมพร ชุมพร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ณฐัพร พลายศิริ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ณฐัพร พนัธ์งาม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืช และสตัว์ เกษตรศาสตร์
ณฐัพร โภคศิริ ศรียานุสรณ์ จนัทบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ณฐัพร รัตนบวัพา ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ณฐัพร ลือสะทา้น บุญวฒันา นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ณฐัพร เวชคง เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม บริหารศาสตร์ สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาองักฤษ อุบลราชธานี
ณฐัพร สุวรรณวฒัน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ณฐัพร เอ่ียมแจง้ ระยองวิทยาคม นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัพฤทธ์ เดชะ กรพิทกัษศึ์กษา นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด เกษตรศาสตร์
ณฐัพล นวลทอง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัพล พิมสุคะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ณฐัพล ยทุธชนะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัพล สระสมบูรณ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัพล หอมหวล เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณฐัพล ฮ่อสกุล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ณฐัพชัร์ กาญจนรุจวิวฒัน์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ขอนแก่น
ณฐัพชัร์ อคัรกุลนนัท์ เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ นครปฐม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ บูรพา
ณฐัภรณ์ ค  าทา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/นิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัภรณ์ เจตนาเจริญชยั หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ณฐัภรณ์ บุญวิทย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัภรณ์ อรรถสิษฐ์ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการท่องเท่ียว นเรศวร
ณฐัภคั อนุตรเศรษฐ สวนศรีวิทยา ชุมพร ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฐัภทัร กิตติยาภรณ์สกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณฐัภทัร งามพรชยั ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัภทัร โชติเสน หอวงั กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัภทัร ตอ้ยจตุัรัส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัภทัร ทวีการณ์ นครสวรรค์ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัภทัร นพคุณ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัภทัร ผิวผ่อง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์รักเกษตร สงขลานครินทร์
ณฐัภทัร พิบูลย์ อ  ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัภทัร ยอดเสน่หา ศรียาภยั นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณฐัภทัร ลือนาม อ ามาตยพ์านิชนุกูล กระบ่ี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณฐัภทัร วงศว์ตัถาภรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ณฐัภทัร อุปพงษ์ อุดรพิชยัรักษพิ์ทยา อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ราชภฏัอุดรธานี
ณฐัภาพรรณ์ ของใส เรยนีาเชลีวิทยาลยั เชียงใหม่ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัภาส ไชยรัตน์ แสงทองวิทยา สงขลา ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัมน กล ่ามาศ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ณฐัมน ธิติมาพงศ์ สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัมน ศกัด์ิเกษมกฤต อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัมน อมรถนอมโชค ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
ณฐัมล นอ้ยตะริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ณฐัยศ สุคนธรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ณฐัยา บวับาน สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ณฐัรดา ธญัญานิตย์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัรดา น่วมอ่อน หัวหินวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัรวี กิจพฒันาศิลป์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณฐัรัตน์ แกว้เป้ีย อมัพรไพศาล นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ณฐัริกา ภกัดีผล สตรีภูเก็ต นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัริกา รัตนพนัธุ์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐัริกา ศรีทรสุทธ์ิ สภาราชินี ตรัง ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ณฐัริกาณ์ ไพรวรรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐัริตา เขม็ขาว สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ณฐัริยา พลขยนั สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฐัรุจา ไกรสอน ยอแซฟพิจิตร พิจิตร วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัรุจา ปานจนัทร์ พทัลุง พทัลุง สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
ณฐัรุจา แพทยกิ์จ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวดี กนิษฐสุต โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัวดี กะมะโน สตรีศรีน่าน นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวดี กญัญาค า ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณฐัวดี จิตโภช กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ณฐัวดี ไชยช่อฟ้า ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัวดี พรหมสอน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ณฐัวดี พรหมสอน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์จดัการศึกษาพิเศษหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
ณฐัวดี พรหมสอน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาเทคโนโลยนิีเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ณฐัวดี โพธ์ิขาว บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัวดี มูลเกิด หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
ณฐัวดี ศิริวิบูลย์ วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ณฐัวดี เสริมส่งสกุลชยั เขมะสิริอนุสสรณ์ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวดี หมอขวญั จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษาส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ณฐัวดี อินทแพทย์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจพ้ืนท่ีตั้ง ม.อ. 5วิทยาเขต สงขลานครินทร์
ณฐัวรรณ จนัทโกศล นาทวีวิทยาคม สงขลา บริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัวรรณ พลาวสันนัทน์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ณฐัวรรณ ลิชยัมูล เทิงวิทยาคม นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ณฐัวรรณ วิรัญจนัทร์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นเรศวร
ณฐัวรรณ อมัรานนท์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวรรธน์ แช่มชอ้ย พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ณฐัวรรธ์น อธิรุ่งโรจน์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัวรา กาลบุตร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัวรา โชติแสงทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัวรา ทวีปะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐัวรา พจนาเกษม รุ่งอรุณวิทยา กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ณฐัวรา ภกัดีบุรุษ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณฐัวรา ภกัดีบุรุษ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ สงขลานครินทร์
ณฐัวรา ภกัดีบุรุษ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณฐัวรา มงคลวิสุทธ์ิ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวรา ลิชยัมูล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ณฐัวรา วิศรุตไพศาล พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐัวรา สืบสอาด เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัวรา สุวรรณรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัวรินทร์ ขนัไชย สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ณฐัวฒัน์ คงสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณฐัวฒัน์ ทบัจิต พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
ณฐัวฒัน์ นาถอนุพนัธุ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณฐัวฒัน์ เวชพนัธ์ สภาราชินี ตรัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัวตัร สามเพชรเจริญ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต มหิดล
ณฐัวิภา มจัฉิม สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ณฐัวิภา วรรณนา นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ณฐัวิภา เวชประสิทธ์ิ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณฐัวิภา เวชประสิทธ์ิ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณฐัวุฒิ จนัทร์แกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร สงขลานครินทร์
ณฐัวุฒิ แซ่จ้ือ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
ณฐัวุฒิ ตั้งเต้ีย สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ณฐัวุฒิ บาเละ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ การจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณฐัวุฒิ บุญแจง้ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ณฐัวุฒิ มัง่มูล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ราชภฏัอุดรธานี
ณฐัวุฒิ ศรีใส เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
ณฐัศริน ข่มอาวุธ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณฐัศกัด์ิ อดุลยรัตนพนัธุ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
ณฐัศกัด์ิ อุตตะระนาค บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ณฐัศิริ ลิมปโกมล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ณฐัสิตา สุวรรณนิตย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณฐัสิทธ์ิ สารเทพ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรศิลปาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
ณฐัสุดา คงอินทร์ โพฒิสารศึกษา นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ณฐัสุดา บุราณ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ณฐัอานนท ์ชะล านยั สุราษฎร์ธานี นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณฐิัญาดา แกว้เกตุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ณฐิันี เกรียงไกรเพ็ชร์ หนองฉางวิทยา อุทยัธานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณตัตยา ป่ินทอง นางรอง บุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณทักฤช ปัญจขนัธ์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ณทัณพงศ ์พฤทธิสาริกร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณทัภกัษร จนัทนบุบผา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณนัทณ์ภสั ตรัยพฒันากุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณิชกมล แกว้ขาว มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชกมล ธรสินธุ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณิชกมล ธีระวรัญญู ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สตัวศาสตร์ เชียงใหม่
ณิชกมล พนัธ์โชติ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ณิชกมล วิจิตรโสภณ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
ณิชกานต ์ขนัสงัข์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณิชกานต ์คมัภิรานนท์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ณิชกานต ์จนัทร์ส่งแสง เหนือคลองประชาบ ารุง กระบ่ี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ / การจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์ 
ณิชกานต ์จนัทาโพธ์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ณิชกานต ์จิรปัญญาวงศ์ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชกานต ์ไชยญัโต เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
ณิชกานต ์ดาศรี สิรินธร สุรินทร์ นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ณิชกานต ์พกัตร์พรหม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ณิชกานต ์ภคภิญโญภาพสกุล มอ. วิทยานุสรณ์ สงขลา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชกานต ์ลีเมฆานนท์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณิชกานต ์วงษว์รรณ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ณิชกานต ์สาธิตนิมิต เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชกานต ์สุกุมลจนัทร์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ณิชกุล วิวรรธนวรางค์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณิชกุล ศรีภกัดี นารีนุกูล นครปฐม นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ณิชชา สุทธินนท์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณิชชา อธิดมเสรณี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชชิศา ตนัพิชยั สตรีวดัมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณิชนนัท ์กิมเกถนอม คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ณิชนนัท ์รุกขชาติ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
ณิชนนัทน์ จนัทร์อาหาร สิรินธรราชวิทยาลยั สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เกษตรศาสตร์
ณิชนนัทน์ ลือสายวงศ์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ณิชนนัทน์ วิวฒันไพศาล นครสวรรค์ นครปฐม มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ณิชพกัตร์ รัตนคุณาภรณ์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ณิชมน กีโซ๊ะ ชลประทานวิทยา นครปฐม วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ณิชมน ไพศาลสุจารีกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ณิชมน สามเสาร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณิชา แกว้สม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ณิชา แจง้คลอ้ย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณิชา บุญหนู สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณิชา ปาละมุล ศรียาภยั ชุมพร นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชา รติพรพนัธุ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ณิชา เรณางกูร เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
ณิชากร กมลนนัทรั์ตน์ ราชินีบน นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณิชากร จนัทร์ศรีทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ณิชากร จารุรัตน์มงคล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ณิชากร ชุติมนัตานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ณิชากร ทบัทิมไทย จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ณิชากร ไทรงาม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ณิชากร แยม้พยนต์ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ณิชากร สกุลเศรษฐกร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัอุตสาหกรรมการ/การจดัการโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชากร สอนจิตต์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณิชากร สินธุวงศานนท์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณิชากานต ์ชูอ านาจ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ณิชากานต ์สิทธิมงคล พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ณิชาดา ทรัพยท่ี์พ่ึง เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ณิชาทิพย ์ค  าเมือง หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชานุช เด่นศรีเสรีกุล ธิดานุเคราะห์ นครปฐม สถาปัตกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณิชาบูล นิลแกง้ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณิชาพร ค  าเมือง หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ณิชาพชัร กอสนาน ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชาพชัร์ โขมพฒัน์ วรนารีเฉลิม สงขลา สาขาวิชา สวสัดิการสงัคม ราชภฏัสงขลา
ณิชาพชัร์ ชยัแสนสุข เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณิชาพชัร์ สยามรัฐ ระยองวิทยาคม ระยอง อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณิชาพฒัน์ หมวกมณีบุญมัน่ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี หลกัสูตร4ปี เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ณิชาภทัร กรรณถาวร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
ณิชาภทัร จนัทนา มุกดาหาร มุกดาหาร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ณิชาภทัร จนัทร์นอ้ย สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ณิชาภทัร ณ บางชา้ง ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ณิชาภทัร ทองค า ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ณิชาภทัร นุ่มดี วิสุทธรังษี กาญจนบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณิชาภทัร เนตรกลาง สุรนารีวิทยา นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ณิชาภทัร ภทัรศิริพงษ์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
ณิชาภทัร มาตยแ์สง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ณิชาภทัร รัชชุศิริ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการตลาดพิเศษ ศิลปากร
ณิชาภทัร วีระวฒัน์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ณิชาภทัร สมอุดร พิบูลวิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชาภทัร หาญภกัดี มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชาภทัร อารีประชาภิรมย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ณิชาภา จิรกรเทือกโฮม แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ณิชาภา ป่ินทศัน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ณิชาภา เปียผ้ึง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ณิชาภา ภูสารวงค์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ณิชาภา ศรีสุวรรณ ระยองวิทยาคม นครปฐม วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
ณิชาภา สาสุนทรา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชารัศม ์ไชยฐิติวงศ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
ณิชารัศม ์พนินทร์พชัร์ เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ณิชารีย ์เกษรินทร์ จิตรลดา นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ณิชารีย ์นิลชาติ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ณิชารีย ์รัชตขจรกิจ ตราษตระการคุณ ตราด บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ณิชาวีย ์ดีอินทร์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ณิตชารีย ์จารุกขมูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ณิรดา ภรธนบูรณ์ มารียอ์นุสรณ์ บุรีรัมย์ วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
ณิศรา หริจนัทนะวงศ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ บธ.บ. บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณีรญา บณัฑิต ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ณุทยา นิติอภยัธรรม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ณูร่า ลงสุวรรณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เณรัชฌา วรานิชสกุล สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ดนพร สุปัญญา ระยองวิทยาคม ระยอง นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ดนุภพ ทศันา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์
ดนุภทัร ภิรมยน์า ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร วท.บ.วสัดุศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ดนุภทัร เภารัศมี กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัตก (ภาษาฝร่ังเศส) ศิลปากร
ดมิศรา พร้ิวไธสง ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ดรัณภพ อศัวาภิรมย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ดรัลรัตน์ สิทธิดา สภาราชินี ตรัง ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ดรุณพรรณ แสงงาม ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ดลกมล ศรีทรัพย์ นครสวรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ดลชนก แกว้ปลัง่ สิรินธร สุรินทร์ บริหารศาสตร์ การบญัชี อุบลราชธานี
ดลชยาพชัร์ อุทธาเครือ อสัสมัชญัล าปาง นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
ดลชยาพชัร์ อุทธาเครือ อสัสมัชญัล าปาง นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมนุษยวิ์ทยา เชียงใหม่
ดลชยาพชัร์ อุทธาเครือ อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง สงัคมศาสตร์ สาขาสงัคมวิทยาและมนุษยวิ์ทยา เชียงใหม่
ดลพร ขวญัเก้ือ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ดลพร นาคสวสัด์ิ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ดลฤทยั ตะถะวิบูลย์ เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ดวงกมล จงจิตตเ์วชกุล พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ดวงกมล รุ่งเรือง มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ดวงกมล ศรารัชต์ สารสาสน์วิเทศบางบอน นครปฐม ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ดวงกมล ศิริสมบติั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ดวงกมล อ าพร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เกษตรก าแพงแสน เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตรส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ดวงกมล อ าพร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา มนุษยศ์าสตร์ สาขาวิชาดุริยางสาสตร์สากล แขนงวิชาเอก ดนตรีคลาสสิก นเรศวร
ดวงใจ ศรีพระจนัทร์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ดวงตะวนั ชูอุบล สตรีพทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ดวงตะวนั ทุมมาสุทธ์ิ สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
ดวงรดา ทองเหลือ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ดวงฤทยั รัตถานู เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ดตัวทสัน์ ชลธนสุวฒันา บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) ชลบุรี เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี
ดารณี บ ารุงเช้ือ แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ ครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา นครพนม
ดารารัตน์ ประจ า ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
ดารารัศมี บ  ารุงศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ดาราวดี ศรีวิไล เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ นเรศวร
ดาราวีร์ สีสนั นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ดาวลั สุกนัทา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) อุบลราชธานี
ดิชยพ์งศ ์วนวิภาส เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ดิเรก นึกชนะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ดิลกรัตน์ ธีระนรเศรษฐ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ดุริยาภร วุน่พูลสมบติั สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ดุลยวตั ศรีศรุติพร ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ดุษฎี แกว้ไทย กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด)์ วลยัลกัษณ์
เดชสมบูรณ์ ฤกษนนัท์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เดชาธร ศรีอ าไพ ชลประทานวิทยา นนทบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
เดชาธร สิทธิชยั พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยและการส่ือสาร อุบลราชธานี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เดชาธร อุทยัธรรม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
เดชาวตั พิศาลสุขสกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
เด่นกมล พิกุล ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
เดียร์ลดาส์ เจียกวฒันา พิชยัรัตนาคาร ระนอง สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เดือนนภา ดอกไมแ้กว้ สมุทรปราการ นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เดือนหน่ึง พงศพ์ชัรศกัด์ิ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ตติตา ไหลลน้ ดรุโณทยั ตรัง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ตน้น ้า แกว้กุฏิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ) วลยัลกัษณ์
ตน้น ้า บุญเจียม พิบูลวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาInternational Business Administration นานาชาติ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ตน้น ้า บุญเจียม พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ตมิสา ค  าผม รัตนบุรี สุรินทร์ ภาษาไทย ราชภฏันครราชสีมา
ตมิสา เครือแดง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ตรัย กาญจนาภา สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ตรัย บุญอยู่ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ตริตาภรณ์ เขียวอุบล นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครปฐม พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ตริตาภรณ์ บุญทน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ตรีชฎา วนัมหาใจ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ตรีทิพยนิภา ฉิมสุด พทัลุง พทัลุง โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
ตฤณ สุขภูติ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ตลบัพร วุฒิเจริญกิจ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขา วท.บ.(วิทยาการและเทคโนโลยดิีจิทลั) มหิดล
ตวงทองทิพย ์พรมมาบุญ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ตวงพร ผ่องผุดผาด ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
ตวงรัก จารุวรรณกุล มาแตร์เดอีวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ตวงรัก ปานเกล้ียง พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ตวงรัตน์ มหารัตน์สกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ตอ้งรัก แช่มลือนาม ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ตะวนั เกิดเกษม บา้นลาดวิทยา นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ตะวนั ดาวนวม สิงห์บุรี ลพบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ตะวนั ตนัติวิท วิทยาสาธิต ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ตะวนั อิทธิสิน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
ตะวนัฉาย สิทธิทองจนัทร์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
ติณณ์ แกว้ประชุม ดาวนายร้อย สงขลา ค.บ.พลศึกษาประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
ติณณ์ รัตนมุณี มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ติณณภพ เทพรักษ์ วชิรานุกูล พทัลุง ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ติณณภพ สะการัญต์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ติณณ์อนนต ์บณัทิธาดาวิทย์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ติณภทัร นิลมานตัต์ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์ 
ติณห์ คชภกัดี มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนเรียนดีและนกัเรียนต่างชาติเพ่ือคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจดัการ (ภาษาองักฤษ)สงขลานครินทร์
ติณห์ ด าศรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ติณห์ ด าศรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ติณห์ ผูเ้จริญชนะชยั สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ตีรณา มาชาตรี มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ตุลยภทัร มณีรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ตุลยา ศิริโสภาพงษ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด เกษตรศาสตร์
ตุลา ด่านประชนักุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เตชสิทธ์ิ สุรักษรั์ตนสกุล มธัยมจิตจณั สงขลา เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
เตชิต ภกัดีพนัธ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
เตชิต ล้ิมอุปถมัภ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
เตชิต เสาแบน อุดมดรุณี สุโขทยั บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เตชินท ์พิพฒันางกูร ราชวินิต มธัยม กรุงเทพมหานคร พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
เตม็เป่ียม อินนุรักษ์ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน วท.บ.วิทยาการประกนัภยั (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
เตม็ฟ้า สืบพรหม สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ / ภาษาญ่ีปุ่ น สงขลานครินทร์ 
เตม็ศิริ หนูยิม้ซา้ย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
โตยธร วูป้ระเสริฐ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ไตรสิทธ์ิ เสถียรนนทศิริ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์ ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่ น) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ถกลเกียรติ ทองตาล่วง ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ถลชันนัท ์ผ่องจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ถลชันนัทร์ ศรีสุขเจริญสกุล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ถิตินนัท ์เฉล่ียสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ถิรดา มณีชาตรี มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ถิรนิชา ถิระรัตน์ นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ถิรภูมิ ถีระพนัธ์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ถิรวฒัน์ เกษมสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ถิรวิทย ์ถิรครรชิต วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ถิรวุฒิ ฤทธิทิศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ทรงกลด ธีรนนท์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลิตสตัวน์ ้าและการจดัการทรัพยากรประมง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ทรงพร ขนัตี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาองักฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทรงสกุล นอ้ยทรง บวัขาว กาฬมินธุ์ พยาบาลศาสตร์เพชรจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ทรรศน์กมล เหน็บบวั พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ทรรศนพร แจ่มแจง้ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ทรรศมน ฐิติจิรตระกูล สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
ทรรษพร ศรีเมฆ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทรัพยไ์พรวลัย ์พิมพแ์สง อนุบาลยวุวิทยา สระบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ทรัพยศิ์ริ เพชรรงค์ พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ทวารัตน์ กลบักลาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ทวินนัท ์นพทีปกงัวาล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทวินนัท ์นพทีปกงัวาล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทวีชยั นามแสง มุกดาหาร มุกดาหาร ครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา นครพนม
ทวีรัตน์ พนัธุศ์รี สงวนหญิง สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
ทศพล ธงพลงัแสง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ทศวรรณ สิงหา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ทองชมพู พฒันชยัวงษคู์ณ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ทองดี เจียมสายใจ ห้วยยอด ตรัง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
ทอเรียม สะกวี มหาวชิราวุธ สงขลา ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
ทกัษพร จ๋ิวภู่ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ทกัษพร แซ่ล้ิม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ทกัษพร ญาณสงัวร ระยองวิทยาคม ระยอง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ทกัษพร ปาค า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ทกัษพร พุ่มทิม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ทกัษพร เสรีกิจเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ทกัษพร อกัษรเดช อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ นเรศวร
ทกัษวดี ชลคงคา สายปัญญารังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทกัษอร อินทร์พงษพ์นัธุ์ พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทกัษอร โฮเ้ตก้ิ้ม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ทกัษิณ สิงห์สุธรรม ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
ทกัษิณา อบัดุลกาเดร์ คณะราษฎรบ ารุง นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ทตัชญา คุรุจินดามยั วิสุทธรังษี กาญจนบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ทตัเทพ พรมมา วิเชียรมาตุ นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
ทตัธน บุญโรจน์พงศ์ พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ทตัพิชา เนติศุภชีวิน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ทตัพิชา ศกัด์ิแกว้ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ทตัพิชา เอียดด า สภาราชินี ตรัง บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ทพัชยั พิมพต์ะครอง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ทศันีย ์แกว้งาม สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี
ทศันีย ์แกว้งาม สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เทคโนโลยสุีรนารี
ทศัษิณา โสตเมือง อนุราชประสิทธ์ิ นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทสัตา ศรีแสง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงบูรณาการ เกษตรศาสตร์
ทิฆมัพร ฉิมาภาคย์ อสัสมัชญัระยอง ระยอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ทิฆมัพร ดีดว้ยชาติ นางรอง บุรีรัมย์ ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ นและการส่ือสาร อุบลราชธานี
ทิฆมัพร เศรษฐวนิช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทิชากร ร้อยคณฑา สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
ทิชานนัท ์เพชรสงค์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ทิฐินนัท ์บุญน า สระบุรีวิทยาคม สระบุรี นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ทิตยา เพชรศรี มธัยมวดัมกุฏกษตัริย์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ทิติยาภรณ์ อินตะ๊จา ตากพิทยาคม ตาก พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ทินกร ศรีภิรมย์ ธญับุรี ปทุมธานี เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาประมง เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ทินภทัร ชูวงัวดั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ทิเบตบดี บ ารุงแควน้ สิรินธร นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ทิพญาภรณ์ ไชยพิมพ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
ทิพยก์นก พรมนอ้ย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
ทิพยเ์กษร จนัทร์ค  า อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ทิพยน์ภา หาญพิริยะสกุลชยั นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ทิพยน์ารี อารีสุข หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ทิพยไ์พรินทร์ ปุจฉาการ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ทิพยวิ์ภา เลิศวฒันเตชินท์ ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ทิพยส์ลาลี ความลบั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ทิพยสุ์ดา ชุมม่ิง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์
ทิพรดา พนัธ์หอม ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ทิพรดา รอดประยรู หอวงั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทิพรัตน์ จนัทร์ทิพย์ ราชวินิตนนทบุรี นนทบุรี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ทิพวลัย ์แม่เยน็ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
ทิพารมย ์ยีว่าศรี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศศ.บ.ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ทิมญาดา แดนโพธ์ิ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ทิวลิป ศรีนาม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพยายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
ทิวลิป ศรีนาม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ทิวตัถ ์ฟุ้งธรรมสาร ดรุโณทยั ตรัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ทิวากร ทองด า พทัลุง พทัลุง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมสถาภูมิ (Stabhumi) สงขลานครินทร์
ทิวากร หน้ิวหยิน่ ระยองวิทยาคม นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
ทีฆทศัน์ ทบัเคลียว สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ทีฆาย ุเบา้แบบดี อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
เทพทตั ธนะโคตร ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
เทพไท สีหาบวั กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
เทพไท สีหาบวั กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษ กาฬสินธุ์
เทพธิดา ประมล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหิดล
เทพพิทกัษ ์วิลาลยั ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เทพฤทธ์ิ เทพหัสดิน ณ อยธุยา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เทพวรรณ จนัทร์สุวรรณ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
เทพอกัษร จริงจิตร สภาราชินี ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เทพาธิป ปัสบาล วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เทพินทร์ บรรณพงศก์ร ศรียาภยั ชุมพร พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
เทวิกา แกลว้กลา้ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เทิดศกัด์ิ เจาะจิตร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์รักเกษตร สงขลานครินทร์
เทียนขวญั สายบวั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เทียนพรรษา ชานุตโร วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
เทียนพรรษา ชานุตโร วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษาส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
เทียนพรรษา สนิทชน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ราชภฏัอุดรธานี
เทียนพรรษา สนิทชน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ราชภฏัอุดรธานี
เทียนพรรษา สนิทชน สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกประถมศึกษา กาฬสินธุ์
เทียนหอม เส้งประถม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
แทนรัก เลิศไพศาล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธญานิฌา สุทธิเสริม ศรียาภยั ชุมพร ศศ.บ.ภาษารัสเซีย ธรรมศาสตร์
ธญานิษฐ์ คชเวช สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธณชัพร ประสมทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธณิฐชา เกตจุนา ค าบกวิทยาคาร นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธดาพร สาแกว้ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกร คชาธานี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ธนกร จงวฒันาอุดม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
ธนกร จนัทร์อุดม พทัลุง พทัลุง ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนกร จิตตนนัทากูล อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ธนกร ไดสุ้ข สิงห์สมุทร นครปฐม คณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
ธนกร ติยานนท์ มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ดุริยางคศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ศิลปากร
ธนกร บริสุทธ์ิ แสงทองวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนกร พฤฒิวิญญู สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนกร พวงสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธนกร มงคล อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ธนกร มทัมิฬ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนกร รุจิระกรกุล สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ / วาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ธนกร วงัสว่าง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกร ศรีตระกูล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนกร ศรีทิพรัตน์ อุดมดรุณี นครปฐม วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
ธนกฤต กุลทนาวงษ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา ราชภฏันครราชสีมา
ธนกฤต ขนุเณร นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนกฤต จามะลี อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง เชียงใหม่
ธนกฤต จามะลี อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เชียงใหม่
ธนกฤต ชลหัตถ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ธนกฤต เดชแสง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก เกษตรศาสตร์
ธนกฤต ตนัจอ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ธนกฤต ธญัญนิพทัธ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ธนกฤต ประสาทนอก โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ธนกฤต ฟ้ืนชมภู มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนกฤต มนตพิ์สิฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
ธนกฤต รักษี กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ธนกฤต วงศว์ฒันะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บธ.บ.การจดัการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ธนกฤต วรวุฒางกูร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ธนกฤต ศรีสุวรรณ พิริยาลยั แพร่ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคมรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนกฤต ศิริสกุล สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ธนกฤต สตัยารังสรรค์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนกฤต แสงเงิน สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ธนกฤต หนูโหยบ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ธนกฤต อ่ินแกว้ พิริยาลยั แพร่ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ธนกฤต อ้ิววงัโส เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
ธนชิต วิริยโชค หอวงั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนโชค ถุนารินทร์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนโชค สุยาตะ๊ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ธนโชติ จงอยูสุ่ข โพธิสารพิทยากร นครปฐม ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนโชติ ชุมศรี สวนศรีวิทยา ชุมพร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ธนโชติ รังเสาร์ นราสิกขาลยั นราธิวาส เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชยั
ธนโชติ ลาภบ ารุงวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศความสามารถดีเด่นระดบัชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนดล กาญจนก าเนิด วิสุทธรังษี กาญจนบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนดล เกียรติกวินวงศ์ เทพศิรินทร์ นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
ธนดล คชาชีวะ ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบุรี วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ธนดล ดาวเรือง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนดล ทะสา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ธนดล มาลีองัศุกุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทลั วลยัลกัษณ์
ธนดล ไมง้าม พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธนดล ศิริพิตรพิบูล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนดล สุนนัธรรม สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. (การจดัการ กลุ่มวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย)์ เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ธนเดช ฐิติชรัล เทพศิรินทร์ นครปฐม สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนทตั พราหมณ์นาค บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ธนเทพ มงักรทอง เพชรพิทยาคม นครปฐม สม.บ.การวิจยัทางสงัคม (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ธนธมล แซ่จึง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ธนธรณ์ แกว้พลบั ปากเกร็ด นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนธรณ์ ปัญญา พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนธรณ์ สงัขศิ์ลป์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ธนธรท ์ชุมอกัษร สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนธชั ภูวะพนัธุ์ วาปีปทุม มหาสารคาม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนนนัท ์ปัญญา พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนบดี กระแจะจนัทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนบดี มีช านาญ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนบดี มีช านาญ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนบดี ยงับรรเทา หอวงั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธนบดี เสียมไหม หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาลยับูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
ธนพงศ ์เอกพิทกัษด์ ารง แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
ธนพงษ ์ตีระวณิชยภิ์ญโญ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
ธนพงษ ์มีศรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนพนธ์ ไชยเวช อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ.(การส่ือสารธุรกิจระหว่างประเทศ) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ธนพนธ์ สระทองขนุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
ธนพนธ์ หริเลิศรัฐ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนพร กมูลลึก สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ธนพร กิตติวิริยานนท์ ดรุณสิกขาลยั กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนพร เครือจกัร์ อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง บริหารธุรกิจ สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
ธนพร จงหวงั มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนพร จินตจิรพนัธ์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนพร เจริญกิจวิบูรณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาการจดัการ นครพนม
ธนพร ไชยแสน ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ ชลบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนพร แซ่ล้ิม บวัขาว กาฬสินธุ์ วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ธนพร ทองรอด บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพร ทองหลอม หัวหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนพร ทิพยม์ณี กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนพร ทิพวรรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธนพร ธนากิจบริสุทธ์ิ เลิศหลา้ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
ธนพร บุญลิขิต ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ธนพร พลเรียงโพน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนพร พูลผล เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ธนพร โพธาราม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกนัศึกษา ธรรมศาสตร์
ธนพร มีสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ธนพร ยศไทย ระยองวิทยาคม ระยอง อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนพร ยิม้ฉ้วน พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนพร รักจรรยาบรรณ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนพร ราชชมภู เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบริหารธุุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
ธนพร รุจิวฒันานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธนพร ฤมิตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนพร ละอองสกุล มหาวชิราวุธ สงขลา เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธนพร เล่ืองลือสกุล กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ธนพร วงษเ์รือง เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนพร ศิริธร นารีวิทยา ราชบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ธนพร สมประเสริฐ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ศิลปากร
ธนพร แสงสุบิน ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
ธนพร เหล่ิง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพร อ่อนนอ้ม พทัลุง พทัลุง บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด-การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนพร อินทร์สอน กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
ธนพรพรรณ เกษรินทร์ พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนพรรณ บุญบุตร บา้นไสกุน ปทุมธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ธนพล เขาบาท ทีปราษฎร์พิทยา นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนพล ทองทา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธนพล เทียวพนิชกิจ วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนพล พงศสุ์ทธินนัท์ เทพศิรินทร์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธนพล พละราช ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ธนพล มาตยารักษ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สตัวศาสตร์ และประมง อุบลราชธานี
ธนพล เมืองสมบติั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนัพิเศษ ศิลปากร
ธนพล เยน็ใส สาธิตสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนพล รอดนุช สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
ธนพล รัตนวรสุทธ์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนพล สามสี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ธนพฒัน์ สุพฒันานนท์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนพตั ตนัติศรียานุรักษ์ ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ธนพนัธ์ ศุภกิจรัตนากุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนภร ศรีสุข สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ธนภรณ์ กฤษฎาธาร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ แกลว้กลา้ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ คีบสูงเนิน สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ จอมจินดารัตน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนภรณ์ ด ารงกิจภากร สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนภรณ์ โนนกอง ก าแพง ศรีสะเกษ สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนภรณ์ ใบยา เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
ธนภรณ์ ปริญญารัตน์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ พุทธะ ส่วนบุญโญปถมัภล์  าพูน นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธนภรณ์ เพชรสองเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนภรณ์ ภูตะวนันะ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ มินวงษ์ ดรุณาราชบุรี นครปฐม นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธนภรณ์ เมฆฉาย สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ธนภรณ์ เรือนมากแกว้ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนภาษาไทย เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ เลาหะโรจนพนัธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ ศรีวรสาร อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา คณิตศาสตร์ประยกุต์ เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ สุทธิรักษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนภรณ์ สุวิริยะไพศาล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนภรณ์ หิรัญคช ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ) วลยัลกัษณ์
ธนภทั ภทัรมนสั เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนภทัร กรรัศมีโชติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนภทัร กาญจนเสวี มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
ธนภทัร ค  าพงษ์ วงัน ้าเยน็วิทยาคม สระแกว้ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนภทัร ฉายพ่ึง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ เทคโนโลย ี เชียงใหม่
ธนภทัร ชูเฉลิม ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
ธนภทัร โชติศกัด์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนภทัร ญานจารี แสงทองวิทยา สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
ธนภทัร ผินนารี มวกเหล็กวิทยา สระบุรี จิตวิทยา วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
ธนภทัร มากเทพวงษ์ กรรณสูตศึกษาลยั นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธนภทัร โยมบุตร ระยองวิทยาคม ระยอง จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์สาขาวิชาทศันศิลป์นกัเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบติั ศิลปากร
ธนภทัร ฤทธิไชยกูล สตรีอ่างทอง นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนภทัร ฤทธ์ิยิม้ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนภทัร วงษก์าฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธนภทัร ศรีจนัทร์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ธนภทัร์ ศรีโสภา พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนภทัร ศิริหัสถศกัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนภทัร อารัญภาณุ ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนภูมิ ชิดใจ สระบุรีวิทยาคม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ธนภูมิ ยีโ่ถ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนภูมิ รัตนารามิก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนมณฑน์ สาระคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนรัชต ์กุมผนั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนรัตน์ อุดมพงศไ์พบูลย์ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
ธนรุจน์ สุขสกุล กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ธนวรรณ คุณวุฒิโอภาส พนสัพิทยาคาร ชลบุรี ศศ.บ.นวตักรรมการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม (การพฒันาเชิงสร้างสรรค)์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ธนวรรณ จิระแพทย์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
ธนวรรณ ชูชยัยะ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนวรรณ พลกูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ธนวรรณ เส็นบตัร กงหราพิชากร นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ธนวรรณ อินทะเล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ภาษาองักฤษธุรกิจ ราชภฏันครราชสีมา
ธนวรรธน์ ก  าจาย ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนวรรธน์ แซ่เจ่ีย กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนวรรธน์ วิเศษสาธร มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนเพ่ือผลิตตน้แบบบณัฑิตAEC สงขลานครินทร์
ธนวฒัน์ แกลว้กลา้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนวฒัน์ ทรายทอง ทบัปุดวิทยา พงังา ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี อุบลราชธานี
ธนวฒัน์ มุกดาประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนวฒัน์ มุกดาประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ธนวฒัน์ ศรีทองกูร เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพฒันาเกม- วท.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธนวฒัน์ แสงอรุณ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนวฒัน์ เฮงกิจเลอเลิศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธนวิชญ ์กิจธนไพบูลย์ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธนวิชญ ์วงคว่ิ์ง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ธนวินท ์กิจธนไพบูลย์ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ธนสรณ์ ทินนาม สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนชั โง่นสุข สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ธนชัชา เข่ือนพนัธ์ พิริยาลยั แพร่ วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
ธนชัชา คิดการ ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ธนชัชา จนัทร์มา สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนชัชา ทิพวนั เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ นเรศวร
ธนชัชา ยอดศรี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนชัชา อยูล่อง ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ธนชัญา พนมวสัส์ ชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
ธนชัญาน์ เกียรติวุฒิ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธนชัพร คงบุญ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนชัพร ชุติโย หาดใหญ่วิทยาลยั2 สงขลา ศิลปศาสตร์ / การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์ 
ธนชัพร ทบัทองหลาง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธนชัพร เน่ืองจ านงค์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนชัพร ประพนัธมิตร เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนชัพร พิศภกัด์ิ ตะโหมด พทัลุง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนชัพร วิทยากร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนชัพร แสงจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
ธนชัพร หมูสาร นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธนชัพร หลงครุธ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนชัพร อรุณทตั มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนชัยา ขนรกุล ตราษตระการคุณ ตราด วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนชัสณัห์ อร่ามแสงรุ่งโรจน์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนญัชนก ขนัเงิน สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนญัชยั ปริยวาทกุล อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนญัญา กองจนัดา นครนายกวิทยาคม นครปฐม สาขาวิชาโลจิสติกส์ บูรพา
ธนญัญา งามสุข สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนญัญา จนัทร์ประดิษฐ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนญัญา จนัทร์ประดิษฐ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนญัญา จนัทสงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
ธนญัญา จนัทิมา สาธิตมหาวิทยาลยั พะเยา พะเยา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ธนญัญา เฉียบแหลม พทัลุง นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
ธนญัญา ป๋ันจา สตรีศรีน่าน นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
ธนญัญา หนูอุไร มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนญัญา องคธ์นะสุข อนุราชประสิทธ์ิ นนทบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑน์วตักรรมเซรมิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธนญัญา อุดมกนั เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนญัธร มุมทอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร การจดัการอุตสาหกรรมบริการ (แขนงวิชาการจดัการโรงแรม) เกษตรศาสตร์
ธนญัธร มุมทอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา(โครงการพิเศษ)กลุ่มท่ีจดัการเรียนการสอนท่ี เพชรบุรี(วิชาโทภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาจีน)ศิลปากร
ธนญัธร มุมทอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนตัถ ์ดอยลอม บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนตัถา ตรัวกูล หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนทั จิตรนิรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนทั นิตยวนั ระยองวิทยาคม ระยอง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
ธนทั บณัฑุกากาญจน์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนทั ศุภเลิศ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ธนนัจิตรา แซ่เรือง แก่งคอย นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนนัทช์นก กลางรักษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนนัธร เตชะนอก ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ธนนัพชัญ ์ภุชพงศจ์นัทร์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
ธนากร ขวญัใจ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนากร งามล่อง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ธนากร โชคพิมาย กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ ศิลปศาสตร์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์ กาฬสินธ์ิุ
ธนากร ต๊ิบแกว้ ล าปางกลัยาณี ล าปาง สงัคมศาสตร์ วิชาเอกความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ นเรศวร
ธนากร พรายมณี หอวงั กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
ธนากร สุขพอ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม ประมง สาขาวิชาการประมงศอ.บต. เกษตรศาสตร์
ธนากฤต จึงสุวดี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธนาคาร คงเกิด สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนาดล บุญทวี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
ธนาดล พลบัวงักล ่า พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธนาธิป จิตรเปรม สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด-การจดันิทรรศการและการตลาดเชิงกิจกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนานนท ์แดงด่อน ยโสธรพิทยาคม ยโสธร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริการรัฐกิจ,การบริหารทอ้งถ่ิน) อุบลราชธานี
ธนาพร ทองผล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนาพล ธงวิไลย สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนาภรณ์ พรหมภทัร์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ร.บ. วิชาเอกการเมืองกาปกครอง ธรรมศาสตร์
ธนาภรณ์ ภทัรโชคโภคิน สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนาภรณ์ สมคะเน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนาภรณ์ สลีสองสม เชียงรายวิทยาคม นครปฐม อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนาภา บรรเจิดทวีพร สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง นครปฐม บริหารธุรกิจ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ธนารัตน์ ปฏิทศัน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนารีย ์ธรรมสุรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนารีย ์พนัธ์จินดา สตรีวิทยา นครปฐม ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ธนารีย ์วงคษ์า บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนารีย ์สุปราณี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนาวดี ธนาภาจิรากร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธนาวรรณ อรุณศรีโสภณ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนาวนัต ์พลประสิทธ์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนาวุฒิ ส ารี สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเกษตรแม่นย  าทายาทเกษตรกร นเรศวร
ธนาเอก องักิตติสวสัด์ิ แสงทองวิทยา สงขลา วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
ธนิก บุตรรุ่งโรจน์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนิก หมอ้ทอง เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ธนิดา ชูสงค์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ธนิดา บ่อบวัทอง วิสุทธรังษี นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนินท ์วงศวิ์วฒัน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
ธนิศร์ ศรีสุขวรกุล เทพศิรินทร์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธนิษฐา คงยงั สวนศรีวิทยา ชุมพร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ธนิษฐา เยน็คต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
ธนิษฐา อินทร์เอียด กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต " ม.อ.ตรัง" สงขลานครินทร์
ธนิษฐา อินทร์เอียด กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ธนิสร สุดแป้น พทัลุง พทัลุง สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนุรัฐ เอ่ียมกล่ิน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ธเนศ จามรธวชั สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธเนศ จามรธวชั สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธปณฐั สุขแกว้ ศรียาภยั นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิคพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธภทัรพร ศรีจรัส นครนายกวิทยาคม นครนายก ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ธมกร สมานสวน สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธมนพชัร์ ชายเดชกุล วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธมนวรรณ โคนาสร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธมนวรรณ บุญเกิด พนสัพิทยาคาร ชลบุรี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
ธมนวรรณ วราสินธ์ พทัลุง พทัลุง ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมณัฑนศิลป์ (แฟชัน่และส่ิงทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธมนวรรณ สอนบุญ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธมลวรรณ ไกรสุรสีห์ บูรณะร าลึก ตรัง บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธมลวรรณ จนัเกตุ สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ธมลวรรณ นาควนั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี พยาบาลศาสตร์เพชรจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ธมลวรรณ บุญยกบณัฑิต สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธมลวรรณ บุญวงษใ์ส สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธมลวรรณ บุญวงษใ์ส สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธมลวรรณ ประดิษฐ รุ่งอรุณวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี Active Recruitment ปีการศึกษา 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ธมลวรรณ พิมลพนัธ์ มหาวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธมลวรรณ พูนก่อเกียรติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธมลวรรณ เพชรรักษ์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชา 
การจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
ธมลวรรณ รอดภยั เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเท่ียว เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธมลวรรณ รอดภยั เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ธมลวรรณ วิญญูธรรม สิรินธร สุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตรเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ธยวรรณ ศิริวงศ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
ธยารัก สุจริต สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ธร แนบเนียร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ธรณ์เทพ ปภาพสุพงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ ราชภฏัอุดรธานี
ธรณ์ภวิษย ์ศิริพูล เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นครปฐม สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธรณินทร์ กนัทะเสน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธรรญพร สางาม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลิตสตัวน์ ้าและการจดัการทรัพยากรประมง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธรรพกมล มุกดาวรกรกุล มุกดาหาร มุกดาหาร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์เรียนดี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ธรรมจกัรกรี ตัน๋สกุล ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธรรมชาติ อุดมทองสกุล สุราษฎร์พิทยา นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธรรมธชั กิตติวรเวช เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์ 
ธรรมนาถ พงศว์งประเสริฐ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธรรมรัฐ สุขชาติ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธรรมวฒัน์ ศรีสมาน ทวีธาภิเศก นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกมพิเศษ ศิลปากร
ธรัชภสัส์ ชยัศิริพานิช สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ธรัฐธิดา ศรีษะแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธรัณธร วงศเ์ลิศพิชิต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ธราดร จนัทพาล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธราดร พุตฒาวงษ์ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. (การตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ธราดร รัตนคูหะ อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธราดล ภูมี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธราดล เสือแกว้ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ธราดล เสือแกว้ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธราเทพ จูมพลา วาปีปทุม มหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา นกักีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เกษตรศาสตร์
ธราเทพ เทียนวรรณ นางรอง บุรีรัมย์ สงัคมศึกษา ราชภฏันครราชสีมา
ธราธาร เหมือนโพธ์ิ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธฤดี นาคพงษ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธฤษวรรณ เจียมทอง เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ธฤษวรรณ ถ่ินท่าเรือ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ธวชัชยั แซ่ล้ิม ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
ธวชัชยั ปรีชาชน ศรียาภยั ชุมพร เทคโนโลยกีารจดัการผลิตพืช สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธวชัชยั เยีย่มพนมคุณ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธวลัพร พูลเพ่ิม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธวลัยา เรืองอร่าม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธวลัรัตน์ เดชอรัญ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธวลัรัตน์ ทองธนาวฒัน์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธวลัรัตน์ ทศัพงศท์วีกิจ อมัพรไพศาล นนทบุรี ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
ธวลัรัตน์ ปทะวานิช สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธวลัรัตน์ ฟูเขียว ธญัรัตน์ นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธวลัหทยั คงหนู สภาราชินี ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธศิลา จินะชยั พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ธษา โพธ์ิวฒันากุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ธชักร ฟูเจริญกลัยา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธชัพรรณ จิตตธ์รรมเลิศ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธชัพรรณ เส้งนนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธชัพล เหลืองอรุณโรจน์ อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
ธญักมล เตียวกุล พิริยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการตลาดพิเศษ ศิลปากร
ธญัจิรา ผ่ึงผาย กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัจิรา โพธิจนัทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ธญัจิรา วงัศรี สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ธญัจิรา สุวรรณ์ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชานวตักรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธญัชนก ฆงัคะมโน มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธญัชนก จนัทน์วฒันวงษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
ธญัชนก ชุมภูศรี จกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน ล าพูน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัชนก ชูศรี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัชนก โชติช่วงปาฏิหาริย์ ระยองวิทยาคม นครปฐม ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
ธญัชนก ณ สงขลา สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธญัชนก ดุลยสุวรรณ สุราษฎร์ธานี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธญัชนก ทบัไทร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ธญัชนก นนัทกิจ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธญัชนก นิแพง สิรินธร สุรินทร์ นิติศาสตร์ ขอนแก่น
ธญัชนก นิแพง สิรินธร สุรินทร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น
ธญัชนก บุญเน่ือง ปัญญาวิทย์ ตรัง ภาษาไทย วลยัลกัษณ์
ธญัชนก บุญมาศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
ธญัชนก ประไพวรรณ์กุล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัชนก พรมรัตน์ สตรีราชินูทิศ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัชนก พฒันา หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ธญัชนก เพ็งพานิช เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ธญัชนก แพ่งศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ธญัชนก เรืองญาณ ราชินี นครปฐม โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
ธญัชนก สรรพวิทยกุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบุรี กาญจนบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ธญัชนก สิงห์แกว้ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ธญัชนก สุปินนะ พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ธญัชนก หอมจนัทร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีองักฤษ ธรรมศาสตร์
ธญัชนิต ไชยพรม เชียงกลาง"ประชาพฒันา" น่าน มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
ธญัชนิต สุวรรณอศัว เบญจมราชูทิศ จงัหวดัปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธญัชาพรรณ อนนัตโชค พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
ธญัญกร งามทวีกิจ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ธญัญฉัตร มณีรัตน์ ศรียาภยั ชุมพร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัญชนก ลอ้มพรหม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ เกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สตัวศาสตร์ และประมง อุบลราชธานี
ธญัญน์ภสั มงคล ราชินีบน กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัญพฒัน ค  าขาว ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัญพทัธ์ แกว้ลิบ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
ธญัญพทัธ์ ศิริพงศ์ ศรียาภยั ชุมพร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัญภคั คุตติยานนัท์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัญรัตน์ ธญัญเจริญ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ธญัญรัตน์ เสาร์ค  านอ้ย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธญัญลกัษณ์ ด ารงศานต์ เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต BEC Spring Board กา้วก่อนใครเลือกท่ีเรียนก่อนไว นเรศวร
ธญัญลกัษณ์ ธาตุมี นารีวิทยา ราชบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาคพิเศษ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธญัญลกัษณ์ พรมการ สภาราชินี ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ /  บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
ธญัญวรรณ สุระประเสริฐ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัญาพร ดงอามาตย์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธญัญาพร วงษแ์กว้ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัญาภรณ์ น่ิมนวล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัญารัตน์ คงยงั สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธญัญารัตน์ ช่วงวงศไ์พศาล สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา ศิลปศาสตร์ / ชุมชนศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สงขลานครินทร์ 
ธญัญารัตน์ หาสุข ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ธญัญารัตน์ เหลาแตว สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัอุดรธานี
ธญัญาเรศ ลอยล่ิว ศรียานุสรณ์ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ธญัญุตา กมลรัตนกุล หนองฉางวิทยา อุทยัธานี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ธญัณิชา ธนินทรวรกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัดา วงษธ์ญักรณ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
ธญัดา โสพสิงห์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัทิชา ยติุธรรมสถิต มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ธญัทิพ หนูสุข สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม ศศ.บ.ภาษารัสเซีย ธรรมศาสตร์
ธญัทิวา เปล่ียนจนัทร์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
ธญัธร จิรินทรกุล อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธญัธร บญัญติัศรีสกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ธญันนัท ์ทองรัตนะ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธญัพร กิตติพรหมวงศ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวฒันธรรมวิทยาเขตนครสวรรค์ มหิดล
ธญัพร แกว้ยิม้ ลาซาล นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัพร จารุจุฑารัตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธญัพร ชูแกว้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์ การประถมศึกษา บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ธญัพฒัน์ ชนะกุล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธญัพฒัน ไชยษา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ธญัพิชชา คงเทพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธญัพิชชา คงเทพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธญัพิชชา บุญธรรม เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
ธญัพิชชา ปลอดพลดั พทัลุง พทัลุง สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัพิชชา ล้ีวิทยา สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธญัพิชชาฌ ์โลหิตหาญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัภฏั ทิพรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธญัภทัร กล่ินแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธญัภา ตนัประวติั เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ธญัมาศ โพธ์ิไทรงาม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัมาส เบญจเศรษฐกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี โครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั เกษตรศาสตร์
ธญัมาส เบญจเศรษฐกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการอุตสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั) เกษตรศาสตร์
ธญัยกานต ์สุยะใหญ่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัรดา เจียรวิริยะพนัธ์ มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัรดา เตียววิริยะกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธญัรดา โพธ์ิเพชร เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัรดี วรรณศรี ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธญัรดี สุทธิพินทุ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธญัลกัขณ์ ภูริวฒัน์ นารีวุฒิ ราชบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ธญัลกัษณ์ แกว้เพ็ง คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบ่ี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
ธญัลกัษณ์ ชูสุวรรณ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธญัลกัษณ์ ทว้มดี ดาราสมุทร สระแกว้ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธญัลกัษณ์ พูลเกษร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ธญัลกัษณ์ ศรีสุวรรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ธญัลกัษณ์ สุทธิโสม พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัลกัษณ์ สุโพธ์ิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
ธญัวรรณ ศุภอกัษร นารีนุกูล อุบลราชธานี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธญัวรัตน์ จนัทร์หลวง สามคัคีวิทยาคม เชียงราย มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
ธญัวรัตน์ พูลทรัพย์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ธญัวรัตน์ มานนัตพงศ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธญัวรัตน์ มีลุน สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
ธญัวรัตน์ เล็กอุทยั อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธญัวรัตน์ สาวสุดชาติ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธญัวรัตน์ หนูเกล้ียง พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ /  บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
ธญัวรัตม ์ไชยทิพย์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ธญัวรัตม ์ธรรมสีธิ อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ธญัวรัตม ์บุญผาตินาถ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ การจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
ธญัวรัตม ์ปันกนั สตรีศรีน่าน น่าน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ธญัวรัตม ์ปาสูน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ธญัวรัตม ์มุมเรือนทอง สิรินธร สุรินทร์ เกษตร วท.บ. สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืช และสตัว์ เกษตรศาสตร์
ธญัวลยั ยิง่ภกัดี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
ธญัวิชญ ์ชูจิตต์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ "นกัธุรกิจเกษตรรุ่นใหม"่ สงขลานครินทร์
ธญัสรณ์ หม่ืนโฮง้ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ธญัสิริ ขนุบุญจนัทร์ ศรีสองรักษวิ์ทยา เลย โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพยายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
ธญัสุดา แกว้ที เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี ราชภฏัอุดรธานี
ธญัสุดา ฤกษว์ฒันากูล พิริยาลยั แพร่ วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ธนัยกานต ์รัตนะ พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบริหารธุุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
ธนัยกานต ์อุปละ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ธนัยช์นก กระจาย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัยช์นก แกว้งอก ชลกนัยานุกูล ชลบุรี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ บูรพา
ธนัยช์นก คงศรี พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ.การเงิน เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ธนัยช์นก จนัทะพนัธ์ ยโสธรพิทยาคม นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิคพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนัยชนก พินิจสกุล หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธนัยช์นก พิมพก์ะภีร์ พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัยช์นก มาละเงิน นครสวรรค์ นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) ศิลปากร
ธนัยช์นก เรืองเดช มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนัยช์นก ลาภประเสริฐ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัยช์นก วิไลยนุช จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม วท.บ.การจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (DBTM) ธรรมศาสตร์
ธนัยช์นก สีสุวรรณ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนัยช์นก แสนทวีสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัตก (ภาษาฝร่ังเศส) ศิลปากร
ธนัยธร เบญจทิศมงคล อมัพรไพศาล นนทบุรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธนัยธรณ์ คีตะนิธินนัท์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ธนัยธรณ์ จินดาแดง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ธนัยพร เกียรติขจรเดช สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ธนัยพร คงกิจเจริญชยั ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยพร จู่ท่ิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลัพฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
ธนัยพร ชยัเสนา บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธนัยพร ทองหยู หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธนัยพร ธนูสิงห์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ธนัยพร พรมุกดา ศรียาภยั ชุมพร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธนัยพร รักษศ์รีทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนัยพร ศิริพนัธ์ หาดใหญ่พิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี ราชมงคลศรีวิชยั
ธนัยพร เสาวภ์าคย์ ชลประทานวิทยา นครปฐม วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ธนัยพิ์ชา สกุลศิรสิทธ์ิ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
ธนัยภสั สุนาโท สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนัยมยั อินทร์แยม้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธนัยรัตน์ พนัธุน์ายงั เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธนัยวุฒิ เตม็ใจ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธนัวากร ชวดชุม พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์
ธนัวิทย ์อิทธิศกัด์ิพงศา สตรีอ่างทอง นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
ธมัมวิสา เตียวฒันาตระกูล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธมัมวิสา เตียวฒันาตระกูล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธาม ถาวรกิจ เซนตด์อมินิก นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธารดา มาตุธรรมธาดา สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธารทิพย ์อินทร์รัตน์ พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ แพร่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจพิเศษ ศิลปากร
ธาราทิพย ์โกศลโชติธรรม สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธาราธรณ์ สามคัคีธรรม สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธารารัตน์ ตึดสนัโดษ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธาริณี ฉ ่าช่ืน สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ธาริณี สระทองลอย ราชินีบน กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ธาริตา แกว้สวี ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ธารีรัตน์ ส้มอินทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธาวินี อุตเสน ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ศิลปากร
ธ ารงชยั บ  ารุงราษฎร์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธิชา โฉมเมืองปัก สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธิญาดา เทพารักษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ธิญาดา ผลาทิพย์ ปทุมวิไล ปทุมธานี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ธิดาภา อะตะราใจ สตรียะลา ยะลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์ 
ธิดารัตน์ แกว้สนธิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ ข  าวงษ์ ตราษตระการคุณ ตราด สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ โคตรภกัดี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ พิมมะทา มหาวิทยาลยัรังสิต นครปฐม พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
ธิดารัตน์ โมคทิพย์ กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ธิดารัตน์ แสนจนัทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธิดารัตน์ หนองคาย ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร นครปฐม ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.สตัวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธิดารัตน์ หนูม่วง ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธิดารัตน์ หลิมประเสริฐ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ธิดารัตน์ อภิรักษ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
ธิติ ขาวคม ตราษตระการคุณ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ธิติ หมวดทอง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ธิติกร บุณธนากร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ธิตินนัท ์ทนนัไชย กาญจนาภิเษกวิทยาลยั อุทยัธานี สมุทรสาคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนัพิเศษ ศิลปากร
ธิตินยั สุ่มทรัพย์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
ธิติพร กิจเจริญโชค เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธิติพร ธ ารงวรกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
ธิติพร สมุทรดนตรี สิงห์บุรี สิงห์บุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิติพนัธุ ์บุญพนัธุ์ วรนารีเฉลิม นครปฐม โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ธิติมา อ่ิมอุไร สตรีอ่างทอง นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ธิติวฒัน์ ฉัตรเจริญผล ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ธิติวุฒิ พิมพซ์า พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ธิติวุฒิ หาญพชัรภาณุกร โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ธิรภา อกัษรนนัทน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธิราพร นอศรี เลยพิทยาคม เลย บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธิษณามดี มงักร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธีธชั ขนัแกว้ พิริยาลยั แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เกษตรศาสตร์
ธีธชั วรงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีธชั สุริยาประสิทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
ธีธชั องักระโทก บุญวฒันา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธีร์กวิน เตง็วงษว์ฒันะ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรกานต ์ภูขนัซา้ย กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ กาฬสินธุ์
ธีรกานต ์อยูย่งศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม บริหารธุรกิจบณัฑิตวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
ธีร์จุฑา ศรีฉันทะมิตร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธีรโชติ ป้องกนัภยั กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธีรดนย ์พงษด์นตรี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ร.บ. วิชาเอกการเมืองกาปกครอง ธรรมศาสตร์
ธีรดา ชูรอด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธีรดา ดิศสงัวร ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธีรตา พรหมฤทธ์ิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธีรเทพ กล่าวเกล้ียง แสงทองวิทยา นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ธีร์ธวชั จริยฐิติพงศ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ศิลปศาสตร์ การพฒันาสงัคม อุบลราชธานี
ธีรธาดา ดินประเสริฐ ปรียาโชติ นครสวรรค์ เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
ธีรนนท ์จริยะกุลคุณา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปทุมธานี ปทุมธานี สงัคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
ธีรนยั ชา้งน ้า พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เกษตรศาสตร์
ธีรนยั ชา้งน ้า พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.จดัการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
ธีรนยั บวัจนัทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนัพิเศษ ศิลปากร
ธีรนาฏ ดวงแกว้ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตร 5 ปี) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ธีรนาฏ น ้ายาทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ธีรนาฏ น ้ายาทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
ธีรพงศ ์ตุ่นแจ้ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ธีรพงษ ์วฒันากรณ์ สตรีศรีน่าน นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
ธีรพฒัน์ เนติพงศเ์มธี ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
ธีรภทัร ชูด า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบ าบดั พะเยา
ธีรภทัร ตนัเวหาศิริกุล วชัรวิทยา ก าแพงเพชร เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร นาคกลดั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธีรภทัร ผาดไธสง เทเรซาอุปถมัภ์ นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร พุทธชาติ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
ธีรภทัร พุทธรัตนงั สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ธีรภทัร เพชรรุ่งรัศมี โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ธีรภทัร ร่วมบุญ คงคาราม เพชรบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ธีรภทัร โลหะนวกุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์ 
ธีรภทัร์ วราสุวรรณ ธญับุรี นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ธีรภทัร์ วิชยัดิษฐ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธีรภทัร์ สิทธิชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ธีรภทัร หงษท์อง พิริยาลยั แพร่ นิเทศศาสตร์ดิจิทลั วลยัลกัษณ์
ธีรภทัร์ อศัวกุลก าเนิด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ธีรเมธ ช่างทอง ธรรมโชติศึกษาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ธีร์วรา เกิดแยม้ นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ นเรศวร
ธีรวชัร์ โชควงศว์ชัร์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธีรวฒัน์ โชคภิญโญวรพงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
ธีรวฒัน์ เยีย่มแสง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ธีรวุฒิ โพธ์ิศรีอุ่น มารียวิ์ทยา นครราชสีมา การจดัการทรัพยากรมนุษย์ ราชภฏันครราชสีมา
ธีรสิน เพชรสุข สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ธีร์สุดา ขอ้โนนแดง นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ธีรัช ชมช่ืนจิตร์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรัช ถวลัประสิทธ์ิ เทพศิรินทร์ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีรัตม ์เผ่าศิริ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ธีรัตม ์ยงคง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ นิติศาสตร์ ขอนแก่น
ธีรัตม ์ยงคง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ธีราโชติ กุลพานิช สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ศิลปากร
ธีราพร ศิริเลิศ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
ธีริศรา ทดัทาน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ค.บ.คณิตศาสตร์ประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
ธุติยาภรณ์ สีแสด สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ธุวานนท ์กสิพนัธ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เธียรชนะ ลายทิพย์ สตรีพทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นคนนัทินี ชาติอนุลกัษณ์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
นครินทร์ วงควิ์รัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นงนภสั เขียวข า สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี2ธรรมศาสตร์
นงนภสั จุลขนัธ์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
นงนภสั ชยัทอง ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
นงนภสั ชูตินนัท์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
นงนภสั ท่อแกว้ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
นงนภสั ประเสริฐโกศลกุล สตรีวดัระฆงั นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นงนภสั พงษแ์กว้ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์รับตรงใชค้ะแนน O-NET เพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผูเ้รียนดี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นงนภสั พลมณี สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี สงัคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นงนภสั วีระบรรเจิด ระยองวิทยาคม ระยอง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นงนุช ส าราญร่ืน ชลประทานวิทยา นครปฐม บริหารธุรกิจ การจดัการ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
นจริญ โตเรือง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
นฏยวรรณ อินจินดา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นฐญา บุญเสริมสมบติั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นฐพร อมติัรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนัพิเศษ ศิลปากร
นดา เม่นทอง สตรีวดัมหาพฤฒารามพระบรมราชินูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นทีธร นพวงษศิ์ริ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
นธาน เนตรโสม ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นธิรดา สุขแกว้ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นนทกร ชยัยารังกิจรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นนทกร นนัทเดชานนัท์ สมุทรสาครวิทยาลยั นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนทกร ว่องคุณากร แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นนทน์ภสั ประมายะยงั นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
นนทป์วิธ ช่วยแท่น หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
นนทป์วิธ เตง็รัง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์ 
นนทพทัธ์ นนทพนัธาวาทย์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นนทพทัธ์ บุณยสุรัตน์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารการจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนทพทัธ์ มีศรี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นนทพทัธ์ ศรีสอา้น จิตรลดา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนทรีย ์ทะยะราษฎร์ เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี ศป.บ.การละคอน ธรรมศาสตร์
นนทวดี วงษสุ์วรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
นนทว์ริศ ปรีดาธนะพงศ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นนธวชั วิศิษปัญญกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
นปวรรตน์ เหล่าชยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นพกร แกว้สลบันิล ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
นพณฐั กุลจินต์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการตลาด " ม.อ.ตรัง" สงขลานครินทร์
นพเดช สงัขท์อง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ราชภฏัอุดรธานี
นพนนัทน์ ป้ันบ ารุงสุข เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม บริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นพพล คุม้ปรีดี กรรณสูตศึกษาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นพพิชญ ์ชนเก่านอ้ย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นพรดา สนามทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นพรัตน์ นาผล อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นพรัตน์ ศรีรัตนาภรณ์ บูรณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
นพรัตน์ ศุภจิตกุลชยั มธัยมตากสินระยอง ระยอง วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
นพรุจ เยน็ใจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
นพรุจ อาสนทอง อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
นพวรรณ จนัทพนัธ์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นพวรรณ แซ่ตั้ง สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
นพวรรณ ธาราจนัทร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นพวรรณ โพธิเกษม ศรียานุสรณ์ จนัทบุรี สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) เกษตรศาสตร์
นพวิทย ์ธญัรัฐทิพานนท์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นพสรณ์ บุญชู สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
นพสิทธ์ิ คณายิง่สวสัด์ิ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นพสิมายา สินธนาวงศ์ มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
นพสัร กล ่ามอญ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นภกมล เกลียวทอง อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เกษตรศาสตร์
นภเกตน์ เรือนเขียว เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา เชียงใหม่
นภเกตน์ เรือนเขียว เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา เชียงใหม่
นภดนยั เล็กเกียรต์ิขจร วินิตศึกษา ลพบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นภพร อินตา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
นภพล เล็กผลา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
นภวรรณ ชยักิจ มธัยมจิตจณั นครปฐม ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นภวรรณ รวยรวย สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
นภวรรณ โสภิตวราทร สารคามพิทยาคม มหาสารคาม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัตก (ภาษาฝร่ังเศส) ศิลปากร
นภษร คงสกุลเจริญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภษร คุม้คร้าม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นภสร กิจบญัชา สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นภสร ดารายน วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
นภสร ทา้วพา ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
นภสร พฤกษะวนั นครสวรรค์ นครสวรรค์ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
นภสร พุทธปวน ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังษีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสร มงักรทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
นภสร ริเป๊ก สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นภสร ศรีม่วง สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
นภสร ศรีเมฆ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
นภสร สะเทือนวงษา ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสร หรัญรัตน์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
นภสวรรณ นาคอุดม สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภทัร วิชยัวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
นภทัรชา ปานานนท์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอกพิเศษส าหรับนกัเรียนโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นเรศวร
นภสั ฉัตร์ค  า เลยพิทยาคม เลย เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
นภสั ดิษฐ์ผูดี้ สตรีนนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสั เตชวุฒิกร หอวงั นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
นภสั นนทะคุณ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นภสั เพียรถาวรกิจ สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย ภาคพิเศษ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นภสั อศัวดิลกชยั สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสักร นาปรัง นกัศึกษามหาวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
นภสักร ประสาร นารีนุกูล อุบลราชธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาองักฤษ อุบลราชธานี
นภสักร ประหยดั แก่งคอย สระบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
นภสักร พรหมสุข บูรณะร าลึก ตรัง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
นภสักร รัศมีวิจารณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
นภสักร เศษแสงศรี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
นภสักร สดช่ืน อนุบาลพิจิตร พิจิตร ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
นภสัชา ศรีหาจกัร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร การบญัชี เกษตรศาสตร์
นภสัชา ศรีหาจกัร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
นภสัณฏัฐ์ เวชกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นภสัดา แววดวงแกว้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ปณิธานจุฬาภรณ์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
นภสัถ ์อมรพิพฒันานนท์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสันนัท ์ทรัพยอิ์นทร์ ราชโบริกานุเคราะห์ นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
นภสันนัท ์สจัจาวฒันา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์หลกัสูตรศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ (5 ปี) ศิลปากร
นภสัพร เลิศศิวาพร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
นภสัรา ใจแผว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาลยับรูณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
นภสัรา บวัระภา เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
นภสัราภรณ์ วิทยาแพทย์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นภสัวรรณ กวียานนท์ ตราษตระการคุณ ตราด บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นภสัวรรณ เกียรติสาโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาองักฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสัวรรณ ชูไชยยงั บูรณะร าลึก ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นภสัวรรณ แท่นมณี นารีวิทยา ราชบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท ์(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
นภสัวรรณ นาควชัระ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสัวรรณ ปินตา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
นภสัวรรณ พรสิงห์ปรีชา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัวรรณ เลิศประเสริฐภากร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
นภสัวรรณ อ่ึงฮวบ แก่งคอย สระบุรี รัฐศาสตร์ ราชภฏันครราชสีมา
นภสัวรรณ เอ้ียวสุวรรณ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นภสัศร ลกัษิตานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์(เซรามิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสัส์กมล นพโชติภทัร์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
นภสัสร คงงาม ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ/วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภสัสร คลา้ยแกว้ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอลัลสัเตชนัอาร์ต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภสัสร จนัทร์ยุย้ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
นภสัสร ฉิมสุวรรณ นารีวุฒิ ราชบุรี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
นภสัสร ชินะจิตร ธญัรัตน์ ปทุมธานี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
นภสัสร ตรีศกัด์ิ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นภสัสร ทองเก้ือ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นภสัสร ทองพูน นครสวรรค์ นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นภสัสร นาคสงัข์ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
นภสัสร นามวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี การบญัชี เกษตรศาสตร์
นภสัสร ปลูกงาม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นภสัสร แผว้พนัธ์ชู ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นภสัสร เมฆเรือง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์
นภสัสร ยอดแกว้ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
นภสัสร เยน็ฉ ่า สตรีอ่างทอง นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีเทคโนโลยอุีตสาหกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นภสัสร รัตนะโกสิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสัสร ศรีวิเชียร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์
นภสัสร สมยา สตรีนนทบุรี นนทบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เกษตรศาสตร์
นภสัสร สมยา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภสัสร สงัขม์รรทร สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
นภสัสร แสงจนัทร์ นารีวิทยา ราชบุรี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นภสัสิริ ค  าสุข เลยพิทยาคม นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิคพิเศษ ธรรมศาสตร์
นภาพร จินตปั์ญญกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นภาเพชร สวนปาน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
นภาภรณ์ บวัเกตุ ปลายพระยาวิทยาคม กระบ่ี ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นภาวดี กนัยาประสิทธ์ิ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
นภาวรรณ เวียงนนท์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
นภาวีร์ เมฆรัตนวิวฒัน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดศิลปวฒันธรรม เกษตรศาสตร์
นภิศา พศัระ สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นภิสา เท่ียงตรง สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
นมิดา โชคเจริญรุ่งเรือง บางบวัทอง นนทบุรี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
นรเทพ ยีท่อง เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นรบดี วรรณสุริยะ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ นเรศวร
นรภทัร จนัทร์อ่อน วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
นรภทัร จ  าเริญนุสิทธ์ิ บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง นเรศวร
นรมน คุระวรรณ ดาราสมุทร ชลบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นรมน พนัธ์โกศล เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
นรมน สิงห์บ ารุง อ่าวลึกประชาสรรค์ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
นรมน อ๋องสกุล มหาวชิราวุธ นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นรยา ศรีพินทุศร นครสวรรค์ นครสวรรค์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นรวิชญ ์รังสยั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เพชรบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศิลปากร
นรวิชญ ์สจัจเทพ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี กาญจนบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญ า ศิลปากร
นรา ไพบูลย์ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดเด็กไทยสู่สากล เกษตรศาสตร์
นราดล ด าใหม ดาวนายร้อย สงขลา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
นราธิป จุลละผลิน ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
นราภรณ์ พร้ิงเพลิด นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศิลปวฒันธรรม เกษตรศาสตร์
นราวดี สกุลปักษ์ พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
นราวิชญ ์ชูพนัธ์ เทพมิตรศึกษา นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
นราศกัด์ิ สะตาปอ มหาวชิราวุธ สงขลา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นริศรา กิตติจิรายุ สารสาสน์วิเทศสายไหม เอกตรา 2 กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นริศรา แกว้ชนะ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
นริศรา จนัทร์จบัเมฆ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน (เลือกสอบสงัคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นริศรา จ  าปาทอง เทพศิรินทร์ พุแค นครปฐม สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
นริศรา ช่อดอกไม้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
นริศรา ชูวงศ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
นริศรา ทองค า อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถ.บ.สถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
นริศรา พวงทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
นริศรา มีมาก ดรุณาราชบุรี ราชบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร/นิเทศศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นริศรา ศรีรุจี หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
นริศรา อสัดาธร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
นริศรา อุบลสมัฤทธ์ิ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี อาชีวอนามยัและความปลอดภยั อุบลราชธานี
นริสสรา โสดาจนัทร์ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นรีรัตน์ ร่ืนรวย คงคาราม เพชรบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
นรุตม ์บุญลว้น ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
นฤกานต ์ตุลยสุข ปัญญาวิทย์ ตรัง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นฤดล จนัทร์ประทีป หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์ 
นฤดี ตนัติภิวฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
นฤทศัน์ มูลวงษ์ สตรีศรีสุริโยทยั นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
นฤบดี สุขป้อม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
นฤบดี แสงเพชร สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นฤเบศ ตั้งเรืองเกียรติ สารวิทยา นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นฤพร บุตรเพชร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นฤภร เพ็งศรี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์ 
นฤภร แสนอี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นฤภทัร กิจหิรัญ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
นฤมล ก่ิงรุ้งเพชร์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
นฤมล ชอบบุญ สิรินธร สุรินทร์ นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
นฤมล ธรรมวงษ์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นฤมล บุญมี สตรีราชินูทิศ นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการอุตสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั) เกษตรศาสตร์
นฤมล ป่ินแกว้ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
นฤมล พนัธ์หลง จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
นฤมล เพ็ชรประวติั พนสัพิทยาคาร ชลบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
นฤมล สอนดี มาร์มาร่า วิชยัวิทยา นครปฐม นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
นฤมล อินทร์แป้น สิรินธร สุรินทร์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
นฤสรณ์ ล ้าเลิศธรรม มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ ราชภฏันครราชสีมา
นล อกัษรทอง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
นลพรรณ โคละทตั ระยองวิทยาคม ระยอง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นลินทร หอมนาน สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
นลินธร พฒันพงษอ์นนัต์ ระยองวิทยาคม ระยอง สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นลินพร โควสุรัตน์ ราชินีบน นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นลินภสัร์ ภูวสินชยันนท์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
นวกร พงศาปาน ป่าพะยอมพิทยาคม พทัลุง สาขาวิชการจดัการเทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม่ ราชภฏัพระนคร
นวชพรรณ ทรงสถิตยเ์มธา ศรียาภยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
นวตมน อตับุตร บูรณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นวพร เพ็ญนาดี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) อุบลราชธานี
นวพรรณ อยูเ่จริญ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นวพล ทรงอภิรัชต์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร สถาปัตกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ นเรศวร
นวภทัรสรณ์ นอ้ยวิบล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นวมินทร์ ศรีคงแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นวรัตน์ นิลเพชร ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
นวลพรรณ สนัน่ไทย สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
นวลลออ ดวงภูเมฆ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
นววรรณ ไทยฉิม ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารการจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นววรรณ บุญน่วม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
นววรรณ เฟ่ืองทอง จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
นวินภาดา เฮง้เจริญ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
นวียา มีสุวรรณ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
นจัญวา สามญั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ศึกษาศาสตร์ / ชีววิทยา สงขลานครินทร์ 
นชัชา พรหมยิม้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นชัชา พนัธุเ์จริญ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นชัชา มูลสงัข์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นชัชา สุทธิสุนทร สายปัญญารังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
นชัมณ ทองแกว้ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นญัชยา เสาแกว้ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
นญัวา สนัม่าหมูด สภาราชินี ตรัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นฏัฐรัช เทพสกุล สารวิทยา นครปฐม วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นฏัยา เฉลิมชาติ ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี เทคโนโลย ีสาขาวิชาอาหารและบริการ ราชภฏัอุดรธานี
นฐักมล การุณ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
นฐักมล ฤทธ์ิเดช อุดรพิทยานุกูล นครปฐม เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น
นฐักานต ์เรือนจนัทร์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี การตลาด เกษตรศาสตร์
นฐักานต ์สติชอบ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นครปฐม วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
นฐัธิดา พนมพจน์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นเรศวร
นฐันรี ก่องกานดา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเท่ียว เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นฐันรี สงัขรเขตต์ มาบอ ามฤตวิทยา ชุมพร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพรบริหารธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นฐัพล ศรีคนัธมาส สตรีสมุทรปราการ นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นฐัริดา อรุณวงศวิ์วฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นฐัวุฒิ วาระเพียง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
นติัชา สุริยะโยธิน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชานานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
นทั ชีวะวิชวาลกุล สตรีวิทยา นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นทัชา จูดคง สตรีพทัลุง พทัลุง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นทัชา โพธ์ิพะเนาว์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นทัธ์ชนนั ศกัด์ิประเสริฐวุฒิ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นทัธ์ชนนั อารีวฒันสมบติั สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
นทัธพงศ ์บุญมี ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี ทรัพยากรธรรมชาติ /เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นทัธพงศ ์ล่ิวกิตติวรกุล กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นทัธมน ข  าวิชา สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
นทัธมน เดชเกิด กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
นทัธมน เนตรนอ้ย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ วท.บ.เกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา เกษตรศาสตร์
นทัธมน ฟักเชือก สายปัญญารังสิต ปทุมธานี ศศ.บ.รัสเซียศึกษา   (โครงการพิเศษ)พิเศษ ธรรมศาสตร์
นทัธมน วิทยาจรูญ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นทัธมน สว่างสุข เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
นทัธมนต ์ตินตะชาติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นทัธมลวรรณ ตนัติวฒัน์ สตรีนครสวรรค์ นครปฐม  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นทัธ์หฤทยั อศัวจุฬามณี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นทันนัท ์บุญพา เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นธัทวฒัน์ อจัฉริยฉัตรา บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัฎน์ภสั บุตะคุณ ลาซาล กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นนัตวรรณ แสงสุก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
นนัทกร คุณารักษ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นนัทกา ควรเฉลย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
นนัทกาญจน์ ฉ ่ามะณี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต การผงัเมืองบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นนัทกานต ์บุรีหลง เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา นเรศวร
นนัทช์นก อุไรรัตน์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทช์พร ปาละคะเชนทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน เกษตรศาสตร์
นนัทณ์ภสั ชูแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนเรียนดีและนกัเรียนต่างชาติเพ่ือคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจดัการ (ภาษาองักฤษ)สงขลานครินทร์
นนัทณฏัฐ์ พงศถ์าวราเดช เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
นนัทท์ตั ลีลาปิยมิตร สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพฒันาการ เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั แกว้ราช นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเรียนดี ราชภฏันครราชสีมา
นนัทน์ภสั ค  าจริง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นนัทน์ภสั เครือสีดา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
นนัทน์ภสั จงรัตน์ สุราษฎร์ธานี นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
นนัทน์ภสั จงเสมอสิทธ์ิ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
นนัทน์ภสั จิตสงวนสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั แจ่มแจง้ กสินธรเซนตปี์เตอร์ นนทบุรี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั ชูจนัทร์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นนัทน์ภสั เตง็ประเสริฐ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั เถาพนัธ์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นนัทน์ภสั ทรัพยว์ณิชกุล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั ทองไถ่ผา สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
นนัทน์ภสั ทองใบ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั นพกิจ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
นนัทน์ภสั นาคกิติกูล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นนัทน์ภสั บรรลุพงษ์ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชฏฎัพระนครกรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นนัทน์ภสั บุญลาภ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั พรหมพุฒแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั พรหมมี มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั เมธาธิคุณ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทน์ภสั รอดบุตร เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นนัทน์ภสั วิรัชธนภณัฑ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
นนัทน์ภสั ศรีพรม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นนัทน์ภสั ศรีสิริศกัด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นนัทน์ภสั ศรีสุราช พิบูลวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั ศิริธนาโชคไพศาล พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั ส้มแกว้ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
นนัทน์ภสั สิงห์คา เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
นนัทน์ภสั สุกใส พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัทน์ภสั สุนทวฒัโรดม ราชินีบน นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั สุริวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์(ภาษาเยอรมนั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทน์ภสั สุวรรณศรี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
นนัทน์ภสั สุวรรณอกัษร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นนัทน์ลิน มณีรัตนกุลชยั พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นนัทน์ลิน ศรีโปดก ราชินีบูรณะ นครปฐม อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
นนัทนชั เกษรสวสัด์ิ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนเรียนดีและนกัเรียนต่างชาติเพ่ือคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจดัการ (ภาษาองักฤษ)สงขลานครินทร์
นนัทนชั วิจิตรพนัธ์ สระบุรีวิทยาคม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัทประภา ประภาตะนนัทน์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นนทบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทพร ค  าสวรรค์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
นนัทภคั นกแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
นนัทภคั มงคลกาย ผ่ึงแดดวิทยาคาร มุกดาหาร ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
นนัทยาณี เธอจนัทึก วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
นนัทรักษ ์บุญทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
นนัทรัตน์ โกศลอินทรีย์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นนัทรัตน์ โกศลอินทรีย์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี แม่โจ้
นนัทรัตน์ ค  าลือ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
นนัทรัตน์ นนทค์ลงั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นนัทรัตน์ โอภาษ สตรีนนทบุรี นนทบุรี วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
นนัทวฒัน์ ทวดสิญจน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นนัทวฒัน์ สุขศรีรัง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
นนัทวิภา จนัทชูศกัด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นนัทสิ์นี สนัสาคร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นนัทชัพร คุรุภณัฑ์ ยโสธรพิทยาคม นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทชัพร จารุประพาฬ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร บริหารธุรกิจ การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทลั เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
นนัทชัพร เช้ือธนบดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน เกษตรศาสตร์
นนัทชัพร ทองสูบ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
นนัทชัพร วงษสี์มาอนนัต์ มหาวชิราวุธ สงขลา เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
นนัทชัพร วงษสี์มาอนนัต์ มหาวชิราวุธ สงขลา พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.การขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
นนัทชัพร สุวรรณรัตน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
นนัทิกานต ์อึงคณิตานนท์ ศึกษานารี นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทิชา กลดัส าเนียง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนัพิเศษ ศิลปากร
นนัทิชา ชูเก้ือ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
นนัทิญา สายมายา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
นนัทิตา เจริญผล อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
นนัทินี จ  ารูญสมบติัทวี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
นนัทินี โพดาพล สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นนัทิพร เตียประพงษ์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภฏันครราชสีมา
นนัทิพร ผ่องโสภา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทิพฒัน์ ศรีจนัทร์ พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นนัทิภทัร ภาระ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ นครปฐม วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์นกักีฬาดีเด่นฯ เกษตรศาสตร์
นนัทิมา อยูโ่ต สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นนัทิยา บุญวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นนัธการ โพธิวรรณ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นนัธิชา ศรีสุดสะอาด พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
นนันภสั มากบุญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นยัรัตน์ รัตนอนนัตย์ศ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี มนุษยศาสตร์ภาษาไทย ขอนแก่น
นยัวาณี วงษป์าน สตรีอ่างทอง นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นศัชนก อศัมเดชอภิชา ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/ศิลปอุตสาหกรรม (หลกัสูตร 4 ปี) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นสันนัท ์ผาดาวงค์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นสัรี พุ่มเก้ือ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
นสัรีน ประสานพจน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด)์ วลยัลกัษณ์
นาคิน อินทร์สงัข์ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง สาขาวิชา สงัคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) ราชภฏัสงขลา
นาซนีน แกว้ประดบั สตรีนนทบุรี นนทบุรี วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
นาเดีย พิมานแมน สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
นาเดีย แวดือรามนั สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นาตาชา ชูครุฑ มารียอุ์ปถมัภ์ สมุทรสาคร วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นาตาชา มีแทน เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกนัศึกษา ธรรมศาสตร์
นาตาชา รัตนจงกล สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม เกษตร วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
นาถธิดา ธนิกกุล มธัยมวดัสิงห์ นครปฐม โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
นาถนภา มุง่สนัติ สิรินธร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
นาถนรี ลกัษณะวิมล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นาถมาตา ชีวะอิสระกุล มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นาถวฒัน์ เงินอ่อน สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร ศป.บ.การละคอน ธรรมศาสตร์
นาถวฒัน์ ช่วยไทย นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
นามตะวนั หมวดรอด อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั พทัลุง นครปฐม วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นาระดา วิทยาวนิชชยั ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
นารา คุม้วงศน์าม ระยองวิทยาคม ระยอง นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นารากร คงสกับนั สมุทรปราการ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นาราภทัร พนมวฒันคุณ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
นารีนาฏ ภูริขนัติเนตร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
นารีรัตน์ อุทาธรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
นาวิน กลัยา สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
น ้าทิพย ์เขม็วตัร์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
น ้าทิพย ์ดอนเหนือ พยคัฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
น ้าทิพย ์ปทุมภา บางบวัทอง นนทบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
น ้าทิพย ์รณร่ืน นารีวุฒิ ราชบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
น ้าฝน สายเมฆ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
น ้าพลอย ปรีชา สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตร์เพชรจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
น ้าหน่ึง สินธพอาชากุล วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
นิกษา ปัญญาพฤกษ์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
นิจจารี โพธ์ิสิน สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
นิชกานต ์จากตาล มธัยมตากสินระยอง ระยอง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชานวตักรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นิชดา มุเส็มสะเดา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา สงขลานครินทร์
นิชธารัตน์ เสรีหทยัรัตน์ ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวพิเศษ ศิลปากร
นิชธารัตน์ เสรีหทยัรัตน์ ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ
นิชธารัตน์ เสรีหทยัรัตน์ ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
นิชนนัท ์ทองประเสริฐ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
นิชานนัท ์บุญพามี ราชินีบน กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิชานนัท ์วิภูมิตสิตสกุล สิรินธร สุรินทร์ มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
นิชาภา พิศวง คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ / การจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์ 
นิชาภา ล้ีศิริวฒันกุล วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วท.บ.การจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลย ี(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (DBTM) ธรรมศาสตร์
นิชาภา หมัน่เพียร อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนหลุยส์
นิญาภา พิมวงษ์ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
นิฐินนัท ์ฮมแสน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
นิณศัวา เลาะนะ เบญจมราชูทิศปัตตานี ปัตตานี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นิตยา ศรีสุวรรณ ศรียาภยั ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
นิตยาภรณ์ ไชยภกัดี มหาวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
นิตรา สุวรรณา สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
นิตา โกมาลา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นิตา น ้าฟ้า วดัป่าประดู่ นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นิตา น ้าฟ้า วดัป่าประดู่ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นิติธร ตรีสุรมงคลโชติ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิติธร พูลทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นิติพงศ ์ด าประไพ ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นิติพงศ ์นุ่นสง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม ศิลปศาสตร์ / ภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์ 
นิติพนธ์ โทสนัทดั ลาซาล กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นิติพิมพ ์นิติธรรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นิติวุฒิ เทพนม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศิลปประยกุตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุบลราชธานี
นิทธนัต ์มากสกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
นิธยาภรณ์ ศรีวรขนัธุ์ วาปีปทุม มหาสารคาม ภาษาองักฤษ ราชภฏันครราชสีมา
นิธิกร หอมจนัทร์ เมืองพทัยา11 (มธัยมสาธิตพทัยา) ชลบุรี การจดัการ เกษตรศาสตร์
นิธิกานต ์ราชขนัธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
นิธิญาภรณ์ มาดหมาย สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพเิิศษ) เกษตรศาสตร์
นิธิภทัร์ มโนรัตน์เจริญ ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
นิธิวดี รุ่งสว่าง มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิธิศ คงนคร ดรุโณทยั ตรัง เกษตรศาสตร์ วท.บ.สตัวศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
นิธิศ เทียนแสงอุทยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นิธิสรรค ์พรหมพา ชยัภูมิภกัดีชุมพล นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
นินลภสั โรจนานุกูลพงศ์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิพิฐพนธ์ มิตรเปรียญ บูรณะร าลึก ตรัง นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิภาพร ไก่แกว้ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
นิภาพร ปัดภยั สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
นิภาพร เหล็มปาน วิเชียรมาตุ นครปฐม วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
นิภาพรรณ สญัญโม สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ธรรมศาสตร์
นิภาพรรณ อุนธุโร หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รักเกษตร สงขลานครินทร์
นิรชา โสจิระกุล สตรีนนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
นิรดา ยติุธรรมวงษ์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิรมน ช่วยชูเชิด สตรีวิทยา2 นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นิรมล กาบแกว้ สงวนหญิง สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
นิรมล ฉัตรพิภพ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิรัชพร มีเงิน สตรีศรีน่าน นครปฐม ประมง เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
นิรุติ จนัทนา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อุบลราชธานี
นิล สมนาม สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นิลุบล เรือนทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
นิโลบล ยอดจิตร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นิศากร ดว้งกูล สภาราชินี ตรัง จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์สาขาวิชาทศันศิลป์(เอกทฤษฎีศิลป์)นกัเรียนผูมี้ประวติัดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ ศิลปากร
นิศากร ลิลา สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืช และสตัว์ เกษตรศาสตร์
นิศามณี มณีโชติ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นิศารัตน์ ลทัธศกัด์ิศิริ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
นิศารัตน์ สิงห์สุข สิรินธร สุรินทร์ บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นิศารัตน์ สุทธิสม เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
นิษฐ์นลิน แช่มประสิทธ์ิ หอวงั กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก   (หลกัสูตรนานาชาติ)   (CVS) ธรรมศาสตร์
นิษฐิดา รุจิเลขานนท์ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
นิสรีน ด่วนขอ้ง มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี /พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นิสรีน นิมะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ศิลปศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
นิสรีน หมดัลิหมีน อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สาขาวิชา ภาษาไทย ราชภฏัสงขลา
นิสรีน หลงัยาหน่าย พิมานพิทยาสรรค์ สตูล รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
นีรชา โรจนกฤตยากรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
นีรา ส่งวิสุทธ์ิ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นุชนาฎ วิศวปติ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์สาขาวิชาทศันศิลป์นกัเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบติั ศิลปากร
นุชนาฏ กิตติชยัวฒันา สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม ศศ.บ.ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
นุชนาท แยม้จิต มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
นุชนุดา ค  าศรี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร วิชาเอกภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ราชมงคลศรีวิชยั
นุชประวีณ์ พินิจสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
นุชรดา ชยัตระกูล เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
นุชวรา เทียนประทีปทอง เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
นุชวรา หมอนทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
นุตประวีณ์ แกว้ณรงค์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
นุตประวีณ์ วงษอ์นุชิตเมธา หัวหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
นุ่มนวล มาไข่ สุราษฎร์ธานี นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
นุรอยันี เภาเส็น หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม  ศิลปศาสตร์ /ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร วิชาเอกภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
นุรอยันี เภาเส็น หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม ศิลปศาสตร์ ศศ.บ.การโรงแรม เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
นุสรา ปิโยพีระพงศ์ ราชินี นครปฐม วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
นุสะรีพร กิตติพงศพ์ฒัน์ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นูรียา เจ๊ะเอ็ม ดารุลอูลูม สตูล มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ / สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
นูไรน่า เกาะกาวี อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร / เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์ 
เนคินทร์ วนัทอง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
เนตรชนก ธรรมวรรณ สมุทรปราการ สมุทรปราการ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
เนตรชนก ป้ันงาม สายปัญญารังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เนตรชนก มูลสาร เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต มหิดล
เนตรชนก ศรีค  าผาย ปทุมคงคา สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เนตรชนก ศรีอนนัต์ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
เนตรดาว รอดคืน สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เนตรทิพย ์แช่มเช้ือ สงวนหญิง สุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เนตรนภา ณรงคฤ์ทธ์ิ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
เนตรนภา วลัภา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
เนตรนภิส ศรีทอง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เนตรอปัสร ชุ่มค ามูล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เนติกร ปัญญานาม ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เนติพงษ ์อาจลอบ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด นิติศาสตร์ สาขานิติศาตร์ ขอนแก่น
เนติพงษ ์อาจลอบ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด นิติศาสตร์ สาขานิติศาตร์ ขอนแก่น
เนติพล นิธิกรกุลกิตต์ิ สิรินธร นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
เนติรักษ ์ตั้งสถิตย์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
เนาวาร์ ตอแลมา สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โนฮาร์ สงัขพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
บงกช จุลมุสิก สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
บงกช ธรรมนิตยางกูร สตรีนนทบุรี นนทบุรี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
บงกช มณีโชติ นครสวรรค์ นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
บงกช สมสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
บงกช สมสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น
บงกชธร วุฒิพนาเศรษฐ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
บงกชมาศ วิไลประสงค์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บดินทร์ ดีหะริง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
บรรณวฒัน์ เหมืองอุ่น พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นเรศวร
บรรณวิชญ ์เพ็งน่ิม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
บวรวงศ ์ปิยะศีลขนัธ์ เพ็ญสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บวรวิชญ ์อโนทยัสินทวี อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
บซัรีย ์โตะ๊เด็น หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
บญัญพนต ์สุขเก้ือ สตรีทุ่งสง นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
บญัฑิตา เคนดา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด เกษตรศาสตร์
บณัฑิต เอ่ียมละออ สตรีอ่างทอง อ่างทอง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา กุดเป่ง ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
บณัฑิตา ขนุจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ / การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์ 
บณัฑิตา จอมทะรักษ์ วดัราชโอรส นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
บณัฑิตา จงัพล ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา ช่วยสุวรรณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
บณัฑิตา ชูแกว้ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บณัฑิตา ชูถนอม สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
บณัฑิตา ชูโรย เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา ฐิติธนาณพฒัน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา ดสักร สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี เทคโนโลยกีารเกษตร/นิเทศศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บณัฑิตา ตนัตยากร เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต มหิดล
บณัฑิตา ทองฤทธ์ิ สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา ทาหาวงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
บณัฑิตา เทศพนัธุ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บณัฑิตา บุญสม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา พุฒแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา รอดค าวงศ์ นารีนุกูล นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา วิเชียร กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
บณัฑิตา สมช่วง คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นครปฐม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
บณัฑิตา สมคัรไทย พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บณัฑิตา สีใส อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
บณัฑิตา สุขสุแพทย์ นางรอง บุรีรัมย์ ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
บณัฑิตา สุดาพวง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
บณัฑิตา เสลาคุณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้มรับนกัเรียนเพ่ือผลิตตน้แบบบณัฑิตAEC สงขลานครินทร์
บณัฑิตา อ่องละออ อมัพรไพศาล นนทบุรี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บลักิส ชายมนั เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ค.บ.คณิตศาสตร์ประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
บวั แซ่เตา สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท(์โครงการพิเศษ) ศิลปากร
บวัชมพู โพธ์ิทอง สิงห์สมุทร นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิคพิเศษ ธรรมศาสตร์
บวันา เพ็งสงค์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
บารมี ชุนหกรณ์ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
บารมี ปานสูง พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
บารีซนั โตะ๊บ่าหมะ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ "นกัธุรกิจเกษตรรุ่นใหม"่ สงขลานครินทร์
บิลกีส มะลูลีม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บีลกีส ดิง อตัตรักียะห์อิสลามิยะห์ นครปฐม วิทยาการจดัการ / การจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์ 
บุญญนุช คลา้ยบุญมี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
บุญญพร เทพบณัฑิต นครสวรรค์ นครปฐม วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
บุญญาดา เจริญสุข กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการธุรกิจและการเงินยคุดิจิทลั) วลยัลกัษณ์
บุญญาธร คูณสินทวีกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
บุญญาพร กิจสงวน ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา ศิลปากร
บุญญารัตน์ สนัธนพิพฒัน์กุล เสสะเวชวิทยา กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
บุญญิสา คุรุศกัดาพงศ์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
บุญญิสา ทรงเดชาไกรวุฒิ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
บุญญิสา บุญสุข องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี ศศ.บ.ภาษารัสเซีย ธรรมศาสตร์
บุญญิสา ป่ินแกว้ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
บุญฑริกา จูยิง่ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บุญธิชา เพียรดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ นิติศาสตร์ ขอนแก่น
บุญธิชา เพียรดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ นิติศาสตร์ ขอนแก่น
บุญธิชา เพียรดี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
บุญรักษา ตาก่ิมนอก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุญสิตา โค้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
บุญสิตา ตรองตระการ ศรีธรรมราชศึกษา นครปฐม ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
บุญสิตา นนัทนาพรชยั เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุญสุ เขียวข า ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุณญานุช คดีธรรม อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บุณญาพร อุตตรนคร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
บุณฑริก มาตรประสงค์ หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บุณฑริกา แท่งทอง วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
บุณฑรีก ์ฟังเสนาะ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
บุณณดา งามช่ืนเสถียร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุณณิศา ทองมูลตน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นครปฐม วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
บุณยธิดา คะเณย์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ /  บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
บุณยนุช ทวีจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ /เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
บุณยลกัษม ์อรรถสงเคราะห์ บูรณะร าลึก ตรัง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุณยวีร์ ผ้ึงแดง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุณยวีร์ อุฬารเสถียร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บธ.บ.การจดัการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
บุณยอร หมีเทศ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
บุณยากร จนัทร์ศรีบุตร สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
บุณยานุช เจษจินดา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บุณยานุช มิตรวงศ์ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวทิยาพฒันาการ) เกษตรศาสตร์
บุณยานุช รวยธนพานิช พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
บุณยานุช สมิตคุปต์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
บุณยานุช เสาร์ค  า เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
บุณยาพร เชษฐมาส วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุณยาพร ทรงอินทร์ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บุณยาพร ปกรณ์วิจิตร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
บุณยาพร สมพรไพลิน เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี นครปฐม จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุณยาพร แสงเดือนฉาย เจนอยธุยา นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
บุณรดา ขนัทะกาศ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
บุณรดา ป่ินสุวรรณ มหาวชิราวุธ นครปฐม ศิลปศาสตร์ / ชุมชนศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สงขลานครินทร์ 
บุรีรัตน์ ทีคนัโท อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกสงัคมศึกษา กาฬสินธุ์
บุลภรณ์ ชีวตัร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุลเสฏฐ์ แถมสุข สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาสตัวศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารสตัว์ นเรศวร
บุศรา ชยัสิทธ์ิชยางกูล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
บุศราภา ภู่แกว้ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบณัฑิตวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
บุศริณ วิริยะเมตตากุล อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุษกร บึงใหญ่ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยับรูณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
บุษญวรรณ แซ่อั้ง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
บุษบงกช วงษท์อง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
บุษบา สิงหพนัธ์ ดรุโณทยั ตรัง ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
บุษบาวรรณ ประเสริฐสุข เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
บุษยมาศ วงศจ์นัทร์ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ เกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สตัวศาสตร์ และประมง อุบลราชธานี
บุษยาภาส์ุ เพ่ิมมงคลเดช บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
บุษรฉัตร เกียรติชูพิพฒัน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บุษราคมั บวัเปล่ียนสี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
บุษราภรณ์ บุญราศรี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ นิติศาสตร์ ขอนแก่น
บุษราภรณ์ บุญราศรี สุรวิทยาคาร สุรินทร์ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
บุษริญา จิตตก์ารุณย์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
บุสริน ยมีะยี สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
บูรพา ทิตภิญโญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เบญจพร เกียรติลือเล่ือง บูรณะร าลึก นครปฐม สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
เบญจพร เครือสนิท สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
เบญจพร จุฑาศรี อุดรพิทยานุกูล นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เบญจพร เดชสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
เบญจพร บรรพต สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ราชภฏัอุดรธานี
เบญจพร บรรพต สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ราชภฏัอุดรธานี
เบญจพร วงศป์ระดิษฐ์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัศาสนศึกษา  สาขาวิชาศาสนศึกษา มหิดล 
เบ็ญจมาพร โพธิรุด พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
เบญจมาภรณ์ แกว้นุ่ม ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เบญจมาภรณ์ วรรณพนัธ์ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
เบญจมาศ คลา้ยทอง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์
เบญจมาศ เคร่ืองกลาง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกมพฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
เบญจมาศ รุจาทรัพย์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
เบญจรัตน์ แกว้บุรี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เบญจรัตน์ เพชรรัตน์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
เบญจรัตน์ สุขเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เบญจวรรณ เกกินะ สภาราชินี ตรัง วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
เบญจวรรณ ช่ืนใจ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
เบญชิตา มะยาระ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
เบญญทิพย ์พินนอก เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
เบญญทิพย ์รอดสนัติกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
เบญญทิพย ์รอดสนัติกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เบ็ญญทิพย ์แววศรี ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญา บวัศรี มหาวชิราวุธ สงขลา ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกนัศึกษา ธรรมศาสตร์
เบญญา มัน่รอด สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เบญญาภรณ์ อินเทพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เบญญาภา กสิพนัธุ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญาภา เขมนนัทกุล สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญาภา จนัทร์สมมิตร คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เบญญาภา ตั้งเมตไตรย์ หอวงั กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญาภา ตนัเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน เกษตรศาสตร์
เบญญาภา แตง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญาภา ทรงทอง สามคัคีวิทยาคม เชียงราย นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญาภา นุศรีอนั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เบญญาภา บุณฑริกสดใส สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชานาฏยศิลป์ตะวนัตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เบญญาภา ปาประโคน ประโคนชยัพิทยาคม บุรีรัมย์ ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการศึกษา เกษตรศาสตร์
เบญญาภา พรหมรักษ์ ปัว น่าน พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
เบญญาภา วงศปั์ญญา ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
เบญญาภา สิทธิศุภโชค ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เบญญาภา สุขทรัพยก์วิน ภูเขียว ชยัภูมิ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเรียนดี ราชภฏันครราชสีมา
เบญญาภา หวานระร่ืน ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เบญญาภา ใหม่คามิ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
เบญญาภา อินทรีย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปากร
ใบบุญ ช่วยบ ารุง พทัลุง นครปฐม วิทยาลยัการฝึกหัดครู สาชาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัพระนคร
ปกณฉัตร เงินงาม นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาการผลิตพืช เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปกป้อง จนัทร์แหยม สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปกรณ์ จุมนอก ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ปกรณ์ ชูไพบูลย์ พทัลุง พทัลุง วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ / การคอมพิวเตอร์ สงขลานครินทร์ 
ปกรณ์ ไพรเขียว เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
ปกรณ์เกียรฐ เกิดทิพย์ มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปกรณ์สิทธิ กลีบสวสัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปกิตตา ผิวผ่อง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปกิตตา ภูสมจิตร สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปฏิญญา ค  าสอ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปฏิญญา สงแกว้ พทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปฏิญญา สุวรรณเวลา มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
ปฏิพล ศิริบงกช สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกมพิเศษ ศิลปากร
ปฏิพทัธ์ ประจกัษเ์มือง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปฏิพทัธ์ ภู่ช านาญ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี บริหารธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฏิภาณ กาลสุวรรณ ภูเก็ตไทยหัว อาเซียนวิทยา ภูเก็ต วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปฏิภาณ ทองผิว เทพศิรินทร์นนทบุรี นครปฐม ศศ.บ.ภาษารัสเซีย ธรรมศาสตร์
ปฏิภาณ มณีวรรณ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปฏิภาณ แสงยะรักษ์ บวัขาว กาฬสินธุ์ รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองคก์าร,การปกครองทอ้งถ่ิน) อุบลราชธานี
ปฏิภูมิ จุติอมรเลิศ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์
ปฏิมาพร เติบกายา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฏิวติั บวัขาวสุทธิกุล สตรีอ่างทอง อ่างทอง วิทยาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
ปฐพร หิรัญกาญจน์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปฐมพงศ ์เชาวลิต ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปฐมพร เพ็ชรรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
ปฐมากร บุญตา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ปฐมาพร สตัถาผล ชลกนัยานุกูล ชลบุรี อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฐมาภรณ์ สุขแจ่มใส ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ปณชยั ลิมปวรกุล เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ปณภรณ์ มานะบุตร ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณยา วสุธารัตน์ สิงห์สมุทร ชลบุรี วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
ปณวรรษ ไชยทอง แสงทองวิทยา สงขลา สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปณฐัชา เกล้ียงเกลา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ปณฐัษิตา รุ่นเจริญ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ปณยั แพงบุปผา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ปณาลี พงศพ์ฒันาไพบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
ปณาฬี บุญขาว ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง (เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า) เกษตรศาสตร์
ปณิชา เชฐบณัฑิตย์ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปณิญชญาณ์ ถาวรวงศ์ ศรีนครมูลนิธิ สงขลา ศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
ปณิฏฐา ทองเล่ียมนาค ทุ่งสง นครศรีธรรมราช มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ศิลปากร
ปณิดา ป่าชดั ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
ปณิดา มณีสุวรรณ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ปณิดา เรืองสุริยกิจ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ปณิตา ค  าเป้ีย เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ปณิตา เครือเตียว หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปณิตา เตชะรุ่งเรือง สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปณิตา บวัชุม เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปณิตา อินวนันา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ปณิธิตา นอ้ยแนม ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปณิศรา ทอนหยี สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปทิตตา จนัทศร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปทิตตา นอ้ยหัวหาด ลาซาล สมุทรปราการ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปทิตตา นิลพฤกษ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ปทุมพร เกาะสกุล พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ปทุมมณี ปักกะโต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปทุมาวดี แกว้บุดดา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริหารธุรกิจ การจดัการ-การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ปธิกร แพงศรี ระยองวิทยาคม นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ปนญัญา เอ่ียมอุไร วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั นกักีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เกษตรศาสตร์
ปนดัดา แซ่จึง วรนารีเฉลิม สงขลา ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ปนดัดา แซ่จึง วรนารีเฉลิม สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
ปนดัดา แซ่จึง วรนารีเฉลิม สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
ปนดัดา เตชนนัท์ ลาดปลาเคา้พิทยาคม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ปนดัดา ป่ินสกุล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปนดัดา วรวาท นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปนดัดา วรวาท นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้น นเรศวร
ปนดัดา เสนารัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด บริหารศาสตร์ สาขาการจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
ปนสัยา กนัสุข พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ปนสัยา โชครุ่งเจริญชยั กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปนสัยา อมรกิจวานิช โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ปนิตรา ใจบุญยงค์ อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
ปนิตา ชูกุล อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปนิตา บุญพงษา ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ปนิตา รักษไ์พรสาณฑ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) เกษตรศาสตร์
ปพชัญา วงศท์อง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
ปพตัรา กนัยะมี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
ปพิชญา กาญจนเพ็ชร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปพิชญา แกว้พะวงค์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปพิชญา คงมี พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปพิชญา ติระวฒัน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
ปพิชญา นาศฤงคาร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปพิชญา ปานสุข สตรีนนทบุรี นนทบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ปพิชญา พรรณศรี เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปพิชญา อาชนี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปพิชญา อินทร์แกว้ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา(โครงการพิเศษ)กลุ่มท่ีจดัการเรียนการสอนท่ี เพชรบุรี(วิชาโทภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาจีน)ศิลปากร
ปภพพร ทองนรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภงักร ศิริสม ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ปภชัญา วาทยานนท์ ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ปภสั ธนิสคุณกิตติ ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภสัรา รองทอง สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ บริหารศาสตร์ สาขาการจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
ปภสัรา ศรีอุดม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปภสัสร สุขเสมอ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
ปภสัสรา ม่วงศรี พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์ 
ปภาณิน ศรีจริยา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) เกษตรศาสตร์
ปภาดา เกยรูวรรณ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ปภาดา ช่วยแกว้ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ปภาดา ไตรสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปภาดา ไตรสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปภาดา มัน่พุ่ม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นภาษา นเรศวร
ปภาดา เยน็อาคาร สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภาดา วงศส์วสัด์ิ บา้นเด็กวารินช าราบ อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
ปภาดา สุขเฟ่ืองฟู สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปภาดา สุริยะมล เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปภานนั วรธรรม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปภาวดี จงศกัด์ิสวสัด์ิ วิสุทธรังษี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปภาวดี ตรีเมืองสอง ระยองวิทยาคม ระยอง ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ปภาวดี ทองศรีจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ / ภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์ 
ปภาวดี ป้ันเยอืก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช บญัชี วลยัลกัษณ์
ปภาวดี อาจหาญ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ปภาวรินท ์แซ่เลา้ สุราษฎร์พิทยา นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ปภาวรินท ์ทองเกิด ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ปภาวรินท ์ธีระวิชชากูร ปทุมรัตตพิ์ทยาคม ร้อยเอ็ด สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ปภาวรินท ์สิทธา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปภาวรินท ์สิทธิวจัน์ สาธิตมหาวิทยาลบัรามค าแหง (มธัยม) กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ปภาวรินทร์ ข  าอ่ิม สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยดิีจิทลั มหิดล
ปภาวรินทร์ ไตรยสุทธ์ิ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปภาวรินทร์ นฤพนัธ์ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภาวรินทร์ เสนานิมิตร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปภาวรินทร์ หนูผุด สตรีพทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภาวิชญ ์พิไลยเกียรติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปภาวี ล าใย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ปภาวี ลุนบุตร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ปภาวี เลขา สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ปภาวี วงคค์ม วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปภาวี สิริภูวดล หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ปรมตัถ ์เกตุจนัทร์ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ปรมตัถ ์ทองโสภา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
ปรมตัถ ์ปะทะขีนงั ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปรมตัถ ์วิจิตรจรรยาเลิศ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ปรมาภรณ์ เฉลิมจิตต์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
ปรมาภรณ์ มะณีแดง อรุณวิทยา นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
ปรมินทร์ ศรีสมชยั สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรเมศก ์ผิวลออ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก  าแพงเพชร เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาสตัวศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารสตัว์ นเรศวร
ปรเมษฐ์ เหลืองขวญั สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อุบลราชธานี
ปรวรรตน์ พลกุล วาปีปทุม นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
ประกายแกว้ ราชวงษา บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
ประกายดาว บุญถนอม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
ประกายดาว อินธิเดช กนัทรารมณ์ ศรีสะเกษ บริหารศาสตร์ การตลาด อุบลราชธานี
ประกายพลอย ศิริธญัญาลกัษณ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
ประการัง ตนัติธนโชติ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ประณยา จงัคศิริ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประติมา แกว้เมือง สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศิลปากร
ประติมา จนัทร์สมาน เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ประติมา ล้ิมสวสัด์ิ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
ประถมาพร พิมเสน ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ประทาน หรรษนนัท์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ นเรศวร
ประทีป ฉลาดคิด สตรีอ่างทอง อ่างทอง สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ประภสัสร ค  าใส ชา้งกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ / การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว สงขลานครินทร์ 
ประภสัสร เด็ดขาด เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
ประภสัสร ทองค า มหาวชิราวุธ นครปฐม นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ประภสัสร บ าเพ็ญ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี นครปฐม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
ประภสัสร ประจุมาศ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ประภสัสร ศรีภกัดี สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ประภสัสร สุดใจใหม่ สุราษฎร์พิทยา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ประภสัสร หอมสุคนธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
ประภานุมาศ รอดศรี สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน (เลือกสอบสงัคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ประภาพร อมรอรรถโกวิท อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประภารัตน์ บูรณสรรค์ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ประภาศิริ ดอกแกว้ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัอุดรธานี
ประภาศิริ ดอกแกว้ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริการรัฐกิจ,การบริหารทอ้งถ่ิน) อุบลราชธานี
ประภาศิริ สีมา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต มหิดล
ประภาศิริ เหลาหมวด ชลกนัยานุกูล ชลบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ประภาสินี ฮวบสกุล สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ประยรุพร จนัทาทอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาองักฤษ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ประสิตา สาศรีทร โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ประสิทธ์ิ สิงห์ชนะชยักุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ประเสริฐศกัด์ิ สิทธิเวช ศรียาภยั ชุมพร เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ปรัชญ ์สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ปรัชญ ์สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ปรัชญ ์สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
ปรัชญก์วิน เอ่ียมสุองค์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปรัชญท์วี ศรีทวี แสงทองวิทยา นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
ปรัชญวดี ตะ๊ปินตา สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงบูรณาการ เกษตรศาสตร์
ปรัชญา ช่ืนตา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองคก์าร,การปกครองทอ้งถ่ิน) อุบลราชธานี
ปรัชญากาญจน์ พรมกล้ิง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรัชญานนัท ์นุย้เล็ก พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ /เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปรัชญานนัท ์นุย้เล็ก พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ปรัชญานนัท ์ปัญญาใส มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ปรัชพล หนูคง พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปรัญญา งามทวี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ปรัตถธ์วิชญ ์เขียวฉวี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาประมง กาฬสินธุ์
ปรัสรา จนัทรสิงห์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปรางคว์ลยั ภกัตรนรา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ปราญชลี อชัฌาสุทธิคุณ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปราณปริยา ปานด ารงค์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ปราณปริยา หนูผุด สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปราณปรียา สุขสนัติอ านวย เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม่
ปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/สาขาวิชาออกแบบสนเทศสามมิติและสือบูรณาการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปราณรัชต ์พรหมบุตร บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปราณวิไล บารมีเจริญ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปราณีดา เมฆแสน ศรีสงครามวิทยา เลย วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ปรานต ์ประเสริฐทรัพย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรายฝน อุ่นผาง เลยพิทยาคม เลย บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ปรายฟ้า แก่นแท่น หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปรายฟ้า ขนัธหิรัญ เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปรายฟ้า รุ่งเรือง อุดมดรุณี สุโขทยั ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ปรารถนา อุดมสงัวรกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปริญญ ์ยิม้รุ่งเรือง พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
ปริญญา ชูรัตน์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ปริณดา ชูบา้นนา สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปริณดา นุกูล ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปริณดา พิกุลไทยประภา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปริณดา รุ่งสว่าง ระยองวิทยาคม ระยอง สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรินทร คงเควจ็ สตรีพทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปรินทร พนัธุเ์ล่ง พทัลุง พทัลุง รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรินทร์ รุจนเวชช์ สตัยาไส ลพบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพฒันาเกมร่วมบริหารหลกัสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยมีีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปริม อนัสงคราม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ปริมประภา เกตุแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปริยกร แพงวาปี อุดรพิทยานุกูล นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปริยฉัตร แกว้ใจบุญ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เกษตร สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืชและสตัว์ เกษตรศาสตร์
ปริยฉัตร แกว้ใจบุญ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคโนโลยกีารเกษตรIA ส านกัฯเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยสุีรนารี
ปริยวิศว ์กรีธาสนัต์ แสงทองวิทยา สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ปริยานุช ชีวพิทกัษผ์ล หาดใหญ่วิทยาลยั2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปริยาภรณ์ โกทองยม พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ร.บ. วิชาเอกการเมืองกาปกครอง ธรรมศาสตร์
ปริยาภทัร ชุ่มชยั เสิงสาง นครราชสีมา นิเทศศาสตร์(การส่ือสารมวลชน) ราชภฏันครราชสีมา
ปริยาภทัร ไชยสีหา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปริศนา รัญเสวะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปริศนียาภรณ์ บุญจนัทร์ บวัขาว กาฬสินธุ์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปรีณาพรรณ ยอดระยบั พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
ปรีดาภรณ์ โพธ์ิสุวรรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาวิชา สงัคมศึกษา ราชภฏัสงขลา
ปรีดารัตน์ รอดศรีนาค สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
ปรีดาวรรณ ป่ินทอง ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ศิลปากร
ปรีมา ข  าทพั ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ เกษตรศาสตร์
ปรีมา ข  าทพั ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปรียดา บวับุญ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ น.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปรียพศั ฉัตรเจริญผล นครสวรรค์ นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปรียานุช บุญทา อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นครพนม
ปรียานุช ภทัรวงษวิ์เศษ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ปรียาพรรณ สรรพอาษา บา้นหมากแขง้ อุดรธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ปรียาภรณ์ นาพุดซา อสัสมัชญัคอนแวนต์ ลพบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ปรียาภรณ์ ประสิทธ์ิสงัข์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปรียาภรณ์ มะธิปาปัง คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
ปรียาภรณ์ สุรายมาก พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปรียาภทัร์ ปทีปเพ่ิมพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปรียามล ศรีใจวงศ์ พิริยาลยั แพร่ เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ปรียารัช ค  าผุย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปรียาลกัษณ์ ซ้ิมเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
ปรียาลกัษณ์ แฝงพงศก์องสิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ปรียาวรรณ ยงยทุธ ระยองวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปรียาวฒัณ์ เตชะมนูญ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปฤญจ ์ประดบัญาติ นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปฤษทศัว ์ช่วยศรี พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปลายฟ้า วุฒิประเสริฐส่ง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วท.บ.เทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก (หลกัสูตรน าน าช าต)ิิ (CVS) ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปลายฟ้า องักีรัตน์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ปวรัตถ ์ภูเขาเกิด บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ปวรินทร เสียงหวาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปวริศ สนมฉ ่า เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปวริศร์ ป้ันอุดม อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวริศา จิตรมิตร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทุมธานี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวริศา จิรวิจิตร สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)กรุงเทพมหานคร วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ปวริศา ดีรักษา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวริศา ตรึกตรองกิจ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวริศา สุนธารักษ์ สุราษฎร์พิทยา นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปวริศา อมรวิริยะนนท์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปวรุตม ์อุษยาพร วดันวลนรดิศ นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
ปวเรศ จุย้เสง่ียม ชยันาทพิทยาคม ชยันาท วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ปวนัรัตน์ ดวงตะวนั ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปวนัรัตน์ รอบรู้ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวิช ตั้งประสิทธิภาพ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวิชญา แกว้มณี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพเพ่ือคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล
ปวิชญา โกมลวิชญ์ มาแตร์เดอีวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวิชญา มีแกว้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)เยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
ปวิชญา อยูย่นื สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
ปวิตรา เงินค าคง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ นิเทศศาสตร์ดิจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
ปวิตรา อุปครราช เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครปฐม นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ปวิภา เสียมไหม ดรุโณทยั ตรัง สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปวิมล สมาทิน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวีณ แซ่ตั้ง สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ปวีณ์กร เถรแกว้ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ปวีณ์ธนา มาบจะบก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคโนโลยดิีจิทลัDIAS หลกัสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
ปวีณ์ธิดา แกว้สุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปวีณ์ธิดา นอ้ยชิน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวีณนุช กลัยาณพนัธ์ สุธีวิทยา สระบุรี ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ปวีณนุช เช้ือกิตติศกัด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ปวีณ์สุดา นิลนอ้ย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลีผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นภาษา นเรศวร
ปวีณ์สุดา เยาวเรศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปวีณอร หอมประเสริฐ สตรีวิทยา 2 นครปฐม มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวีณา ดีนนุย้ พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปวีณา ไตรสุธา สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ปวีณา ไตรสุธา สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
ปวีณา เทพพิทกัษ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ปวีณา น่ิมทวฒัน์ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ปวีณา เพ็ชรหาญ หัวหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปวีณา ยอดแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์ 
ปวีณา สุวรรณเล่ือน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
ปวีณา อยูเ่ช้ือ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั นเรศวร
ปองกานต ์คนชม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์เพชรจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ปองทิพย ์เศรษฐบุตร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปักษชนม ์สาแกว้ สุรวิทยาคาร นครปฐม เกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน ขอนแก่น
ปัจฉิมาภรณ์ บุญลอยสง พยคัฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ปัญจพร ศรีบ ารุง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัญจมาศ แผ่พุ่มทรัพย์ ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ปัญจสิรีย ์จิตนุพงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน วลยัลกัษณ์
ปัญชิกา ตนัติปาลี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปัญชิกา ตนัติปาลี สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปัญญดา แท่นทอง วิเชียรมาตุ ตรัง วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปัญญธร เบกไธสง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปัญญธิดา พงษห์า ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ปัญญาดา เรืองวงศโ์รจน์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี สงัคมศาสตร์ น.บ. เกษตรศาสตร์
ปัญญาธร ศรีณรงค์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัญญาพร ลาน ้าเท่ียง พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ปัญญาพร ล่ีด ารงวฒันากุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ปัญญาวีร์ อภิสกุลชาติ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)นครปฐม ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส ธรรมศาสตร์
ปัญฑชิ์ตา ประทีปะเสน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัฐมา หัสเกิด สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
ปัฐยาวตั ทิพยจ์กัษุ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณชญา มงคลสุภา บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปัณฑช์นตัย ์สุกิจจาคามิน สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ปัณฑช์นตัย ์สุกิจจาคามิน สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณฑา นิตยสมบูรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณฑา สุขส าเนียง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณฑารีย ์กล่อมจิตร สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ปัณฑารีย ์แดงวิไล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ปัณฑารีย ์ถนิมกาญจน์ สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปัณฑารีย ์ทองเสนอ ดรุโณทยั ตรัง ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปัณฑารีย ์น่ิมวุน่ บูรณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปัณฑารีย ์พนัธุรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ปัณฑารีย ์อินทรกวี สิงห์บุรี สิงห์บุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ปัณฑิตา แกว้สามคัคี ระยองวิทยาคม ระยอง ประมง เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา แกว้สามคัคี ระยองวิทยาคม ระยอง ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา คงช่วย อ ามาตยพ์านิชนุกูล นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณฑิตา ชาญเทศน์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา ธชีพนัธุ์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
ปัณฑิตา บรรณาลงัค์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปัณฑิตา เปรมปรีด์ิ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปัณฑิตา แปงปวน บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ เชียงใหม่
ปัณฑิตา แปงปวน บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ เชียงใหม่
ปัณฑิตา พรพิฆเนส พนสัพิทยาคาร ชลบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณฑิตา พิมพเ์ลิศ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ปัณฑิตา ราตรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปัณฑิตา โรจนรวีวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
ปัณฑิตา ศรีวงษ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี2ธรรมศาสตร์
ปัณฑิตา ศีลธรรมพิทกัษ์ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปัณฑิตา หัสสรังสี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.รัสเซียศึกษา   (โครงการพิเศษ)พิเศษ ธรรมศาสตร์
ปัณฑิตาภรณ์ ศรีกุลโรจน์ สิรินธร นครปฐม พยาบาลศาสตร์ มหาสารคาม
ปัณฑิตาภรณ์ ศรีกุลโรจน์ สิรินธร นครปฐม พยาบาลศาสตร์ มหาสารคาม
ปัณฑิตาภรณ์ ศรีกุลโรจน์ สิรินธร นครปฐม สหวิทยาการ สาขาเศรฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ ขอนแก่น
ปัณฑิตาภรณ์ ศรีกุลโรจน์ สิรินธร นครปฐม สหวิทยาการ สาขาเศรฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ ขอนแก่น
ปัณณ์ พนัธ์ชะนะ สวนศรีวิทยา ชุมพร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัณณ์ วะชงัเงิน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปัณณทตั นาคปฐม ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปัณณทตั ศรีอินทร์ ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปัณณธร กฤษฎาธาร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปัณณธร จิตใจ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัณณธร บวัเจริญ มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพเพ่ือคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล
ปัณณพร กุลศรีไทวงษ์ แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา ศิลปากร
ปัณณพร สุวรรณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
ปัณณพร อารินทร์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณณวรรธ กรุดวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปัณณ์วรา ลือพงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ปัณณวิชญ ์จนัทร์เช้ือ สิงห์บุรี สิงห์บุรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปัณณวิชญ ์จิรัฐิติโชติ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปัณณวิชญ ์ทองฉิม มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปัณณวิชญ ์ทองฉิม มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปัณณะ สิริฐิติกานต์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปัณณิกา เกิดฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ปัณณิกา คูสมบติั สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ปัณณิกา เจริญสุพงษ์ ราชินี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัณรักษ ์ศรีสมยั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม สม.บ.การวิจยัทางสงัคม (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ปัทมกร รอดสุนทร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ปัทมพร บุญอาจ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปัทมพร ฟักนอ้ย มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ปัทมพร ศรีทอง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ บธ.บ.การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ปัทมพร หาญสุวรรณ สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปัทมม์ณฑน์ เลิศบุญประเสริฐ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ / ภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์ 
ปัทมวรรณ สิทธิมาลย์ เวียงเจดียวิ์ทยา ล าพูน สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
ปัทมศุภร ตรงเท่ง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปัทมาภรณ์ กาญจนะ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด)์ วลยัลกัษณ์
ปัทมาภรณ์ อิสรพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปัทมารณี ห้ิงทอง ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
ปาจรีย ์กล่ินหอม พิจิตรพิทยาคม พิจิตร โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
ปาจรีย ์ญาติมาก เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ บช.บ. (การบญัชี) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ปาจรีย ์ญาติมาก เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ บธ.บ. บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปาจรีย ์โรจน์รักษ์ เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาฏิหาริย ์จนัดาวงษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาณชีวา กนัภยั สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปาณรวี นิรันดร์วฒันะเดชา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ปาณอุ เศรษรินทร์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาณิดา พงศพ์ุฒิ พิริยาลยั นครปฐม บช.บ.การบญัชี-การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ปาณิศา ก๋งอุบล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปาณิศา คุณากร เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปาณิศา จริยา เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปาณิศา จิตนุพงค์ สภาราชินี ตรัง เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ปาณิศา ณ พทัลุง ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปาณิศา พุ่มขจร สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปาณิศา พุ่มขจร สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปาณิศา วงศไ์พศาลลกัษณ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกสงัคมศึกษา เลือกสอบสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาณิสรา จกัรพชัรกุล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาณิสรา ทา้ยฮู้ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปาณิสรา บุญชิต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปาณิสรา ภู่สี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาณิสรา มาจนัทร์แดง ระยองวิทยาคม ระยอง ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาณิสรา วงษเ์มฆ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปาณิสรา สุวรรณิก สงวนหญิง สุพรรณบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปานชนก สีตุกา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
ปานชนก อรุณ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปานชีวา แกว้วนัทา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
ปานชีวา ชินชะนะ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ปานชีวา มา้แกว้ ชลประทานวิทยา นนทบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ปานชีวา ศิริวฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ / รัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปานณภทัร หนูเสน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปานตา ทองกล่ิน นาทวีวิทยาคม สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน สงขลานครินทร์
ปานทกัษิณ ปรีชยั สะเดา "ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์" สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปานทิพย ์จุติผล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
ปานปวีร์ กาญจนภาคิน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปานเพชร เทวนั สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปานไพลิน ทองแป้น ศรียาภยั ชุมพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ศิลปากร
ปานไพลิน ธรรมนาม มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ปานไพลิน นอ้ยห้อง สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปานฟ้า ประตงัเวสา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปานมุก พสัดุธาร ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนามพิเศษ ศิลปากร
ปานรวี หล่ิมสกุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ / ภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์ 
ปานวาด เจริญสวสัด์ิ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปารณทั ไสยอรรถ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปารณีย ์ลลิตรุ่งโรจน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์
ปารณีย ์สุขชารี สายปัญญารังสิต ปทุมธานี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ปารดา ศรีมุกข์ ภูเก็ตไทยหัว อาเซียนวิทยา ภูเก็ต วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปารมี ชลสวสัด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา เกษตรศาสตร์
ปารมี ชะนีทอง พทัลุง นครปฐม ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
ปารมี ประกายบุญทวี นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
ปารมี พิมพกนั เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ปารมีภร สมผิว ธิดานุเคราะห์ สงขลา สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาริฉัตร มีวยัสม รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาริฉัตร หอมกล่ิน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ค.บ.ภาษาองักฤษประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
ปาริฉัตร องักนก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปาริชาต เปรมจิตร์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นครปฐม สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ปาริชาต สุขจนัทร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปาริชาต หงษท์อง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
ปาริชาติ กาวิโล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
ปาริชาติ บุญหว่าน เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
ปาริชาติ โล่ห์สุวรรณ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปาริชาติ วาสโสหา ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ปาริชาติ วาสโสหา ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
ปาริชาติ สุรสิทธ์ิ สตรีนนทบุรี นนทบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ปาริชาติ สุวรรณพงษ์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปาริณ บุญเต้ีย เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปาริสรา คงประเสริฐ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปารีณา ศรีลากุล ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปารียา ชาชุมวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาลิกา วงศเ์จริญยศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาลิดา กองศรีมา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปาลิดา ศิริสุรพงศ์ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปาลิดา อินตะ๊วยั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
ปาลิตา ขนัตี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ปาลิตา เพ็งรัศมี สภาราชินี ตรัง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ปาลิตา ไพรพนาพงศ์ เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปาลิตา เลิศศกัด์ิศรีสกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปาลิตา สมประดิษฐ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปาลิตา เหล่าเฉลิมสุข ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปาลินี สุขเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
ปาลีรัตน์ ก  าเนิดชาติ เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี มนุษยศาสตร์  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น นเรศวร
ปิณฑิรา ตาณวาณิชกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ป่ิณนภา ทาค าถา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ปิติ กุลาผาบ วดัสุทธิวราราม นครปฐม ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิติพร อาสานอก คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปิตุชยั มิตรภกัดี โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ป่ินฑิรา นุย้เผย พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ป่ินดาว อยูนุ่ช อสัสมัชญัคอนแวนต์ ลพบุรี พยาบาลศาสตร์ปณิธานจุฬาภรณ์ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ป่ินตะวนั ศรีสมยั สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพเิิศษ) เกษตรศาสตร์
ป่ินทอง ศรีสุพพตัพงษ์ ศรียาภยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ป่ินปินทัธ์ ส าเนียงกอ้ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ป่ินพงค ์แกว้เก้ือ พทัลุง นครปฐม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ป่ินมณี จงวิมาณสินธุ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ-การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ป่ินมณี แรงเริง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
ป่ินมุกข ์ศรีคง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(สถาปัตยกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปิยกมล จนัทบุรี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ปิยกาญจน์ ค  าต่าย สารวิทยา นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปิยดนยั พูลสวสัด์ิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาการจดัการ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ปิยดา ดิษมาตย์ ศรียาภยั ชุมพร ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
ปิยทิพย ์แซ่ตนั หาดใหญ่วิทยาลยั2 นครปฐม ศิลปศาสตร์ / การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์ 
ปิยธิดา แกว้หลิน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศป.บ.การละคอน ธรรมศาสตร์
ปิยธิดา ทนงศกัด์ิ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ปิยธิดา ทองช่วย พทัลุง พทัลุง วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
ปิยธิดา เพศประเสริฐ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ปิยธิดา มาศงามเมือง สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ศิลปากร
ปิยธิดา ลาลุน สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์
ปิยธิดา สุขเกิด ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ปิยธิดา โสมทิพย์ ธญับุรี ปทุมธานี วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
ปิยธิดา หนูสมตน สตรีระนอง ระนอง ศึกษาศาสตร์ / การศึกษาปฐมวยั สงขลานครินทร์ 
ปิยธิดา อุดมศกัด์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
ปิยนนัท ์กรรณิการ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย จิตวิทยา รูปแบบท่ี3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยนนัท ์คูตรีสุคนธ์ วดัราชโอรส นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปิยนนัท ์นุชนนท์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ปิยนนัท ์ปานพิมพ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา คณิตศาสตร์ ราชภฏันครราชสีมา
ปิยนาฏ จนัหลง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์ 
ปิยนาฏ จนัหลง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปิยนุช เตียนพลกรัง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ปิยพนธ์ สาธิตอภิวนัท์ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาเทคโนโลยกีารโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปิยพร จนัทร์ควง วาปีปทุม มหาสารคาม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปิยพร นพศรี ศรียาภยั ชุมพร บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปิยพชัร สวนสุข ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ปิยมน ตั้งทวีสุโข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปิยมน เนตรสว่าง มอ.วิทยานุสรณ์ (สงขลา) สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปิยมาศ ติระพฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
ปิยรัตน์ นอ้ยเจริญ อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครปฐม ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
ปิยรัตน์ แสงสุริยนัต์ ชะอวด นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์รักเกษตร สงขลานครินทร์
ปิยวรรณ โคตรขาว เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองคก์าร,การปกครองทอ้งถ่ิน) อุบลราชธานี
ปิยวรรณ จนัทวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปิยวรรณ ทพังาม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ปิยวรรณ สุริยจนัทร์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยวรรณ เอมสมบุญ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปิยว์รา สีเขียว เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
ปิยะฉัตร ปิยะคง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
ปิยะดา โสระ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ปิยะธิดา บูรณะเทพ อสัสมัชญัศึกษา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยะธิดา เหลืองชยัวฒันา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ปิยะพร แสงอ่อน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปิยะภรณ์ อินธิราช สตรีวดัอปัสรสวรรค์ นครปฐม ศศ.บ.สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ปิยะภทัร อรรถกฤษณ์ เซนตด์อมินิก นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยะวดี นุชิต อุดรพิทยานุกูล นครปฐม เทคโนโลย ีสาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม ราชภฏัอุดรธานี
ปิยะวดี สืบสาย สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปิยะวรรณ สุวรรณกรกิจ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปิยงักูร เขม้แขง็ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกมพิเศษ ศิลปากร
ปิยงักูร รัตนพนัธ์ พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปิยาพชัร แกว้สงัข์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปิยาภรณ์ จุลวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม นิติศาสตร์ นเรศวร
ปิยาภสั ช่างเหล็ก สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
ปิยาวฒัน์ ไชยสิทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปิโยรส อกัษรชู สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม จิตวิทยา รูปแบบท่ี3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปียร์ดา กายพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ปุญชรัสม์ิ มัน่อาจหาญ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปุญญพฒัน์ เจริญสุข ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื ธรรมศาสตร์
ปุญญพฒัน์ ไตรยศ อสัสมัชญัศรีราชา ชลบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ปุญญพฒัน์ มุสิกวงศ์ สภาราชินี ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปุญญพฒัน์ สจัเขต ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ปุญญิศา พุ่มชาวสวน นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปุญญิศา หนูเหมือน สภาราชินี ตรัง ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปุณชญา หนูชู ศรียาภยั นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ปุณฑริกา สารินทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปุณณดา พิสยัสมัพนัธ์ เซนตป์อลคอนแวนต์ ชลบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาดรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ปุณณดา ศิริศึกษา รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ปุณณดา สุนทรสุริยวงศ์ ระยองวิทยาคม ระยอง วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ปุณณพฒัน์ ปกป้อง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
ปุณณพฒัน์ สืบวงศลี์ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือบูรณาการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ปุณณภพ ทรงประดิษฐ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปุณณภพ ประสมพงศ์ ทีปังกรณ์วิทยาพฒัน์ ภูเก็ต บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปุณณภา กฤตรัชตนนัต์ พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปุณยธร แกว้กลัยา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
ปุณยนุช ไชยยางค์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ปุณยนุช มงคลทิพยรั์ตน์ เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขา วท.บ.(วิทยาการและเทคโนโลยดิีจิทลั) มหิดล
ปุณยวจัจ ์แกว้ประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ปุณยวจัน์ คณะสุวรรณ์ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์
ปุณยวจัน์ สายฟอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ปุณยวีร์ กฤษกรี ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช รัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ปุณยวีร์ พงษสุ์วรรณ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครปฐม ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ปุณยวีร์ เรือนเพ็ชร์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ปุณยวีร์ วิเศษอกัษร หาดใหญ่วิทยาลยั2 นครปฐม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ปุณยวีร์ ศรีโพธ์ิ ชยันาทพิทยาคม ชยันาท นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ปุณยวีร์ อินทร์เกตุ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปุณยสินีย ์สิงห์ศรี อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
ปุณยากร คชสถิตย์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ปุณยาพร ข  ากล่ิน อสัสมัชญัระยอง นครปฐม สถาปัตกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวตักรรม นเรศวร
ปุณยาพร จ าปาเทศ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปุณยาพร พุทธจกัรศรี สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณยาพร มาสูงเนิน แกง้คร้อวิทยา ชยัภูมิ พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ปุณยาพร วงศป์ระเสริฐกุล สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปุณยาพร วชัรสิทธิกร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.จดัการอุตสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) เกษตรศาสตร์
ปุณยาพร วูวงศ์ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี นเรศวร
ปุณยาพร สาตร์โสภา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ปุณิกา จิตรหวล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตรนกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
ปุณิกา วรทีปานนท์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปุณิกา วนัโสภา แก่งคอย สระบุรี สาขาวิชาบริหารอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปุรเชษฐ์ ป้องบุญจนัทร์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ปุรเชษฐ์ วิชยัดิษฐ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ปุระชยั รอดสุด มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ปุลพร จินดา ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ปูชิตา พฒันธานี นกับุญเปโตร นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปูริดา วิโนทยั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เปมาวดี จนัตะ๊วงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เปมิกา เกลาฉีด พทัลุง พทัลุง ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
เปมิกา คชสิทธ์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
เปมิกา คูสมบติั สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ศิลปากร
เปมิกา จิระพินทุ ปะทิววิทยา ชุมพร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิบริหารธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เปมิกา ช่วยนุย้ พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เปมิกา บุญชกั คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เปมิกา เปรมกิจ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เปมิกา พลอยเหล่ียม แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
เปมิกา โพธ์ิศรี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการรัชดา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวพิเศษ ศิลปากร
เปมิกา รักษว์งศ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เปมิกา สมอินสอน พะเยาพิทยาคม พะเยา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เปมิกา อดุลยฤทธิกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เปรมยดุา กุลเกิด สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิเทศศึกษา / นานาชาติศึกษา (ยโุรปศึกษา) (หลกัสูตรนานาชาติ) สงขลานครินทร์ 
เปรมยดุา แกว้ชนะ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนเรียนดีและนกัเรียนต่างชาติเพ่ือคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจดัการ (ภาษาองักฤษ)สงขลานครินทร์
เปรมวรา ล้ีมงคล ตราษตระการคุณ ตราด อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
เปรมสินี ยีส่มบูรณ์ มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
เปรมิกา ประจนัเต ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาเยอรมนั ธรรมศาสตร์
เปรมิกา สรรคนุช ล าปางกลัยาณี ล าปาง นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
เปรมิกา หนูทิม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ไปรยา เงาธมัมะสกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ไปรยา หมาดเส็ม สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ผกาภรณ์ ปรีชามาตร์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ผกามาศ ดว้งทอง ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
ผกายพรรณ ภกัดีสมบูรณ์ พทัลุง นครปฐม สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
ผกาวดี จารุณ มารีวิทยา ปราจีนบุรี นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเท่ียว เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ผกาสินี คนัธินทระ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ผริตา จารุรัตนาภรณ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ผริตา จารุรัตนาภรณ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ผาณิตา เห้ียมหาญ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษเพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
ผุศดี บุญเมือง ศรียาภยั ชุมพร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ฝนทิพย ์สุขเสวก ศรียาภยั ชุมพร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
พกาวรรณ คงเสรีนุสรณ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
พงศกร ชนะสิทธ์ิ พทัลุง พทัลุง โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี2ธรรมศาสตร์
พงศกร เติมทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์ 
พงศกร ถาวรานุรักษ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พงศกร บวัหลวง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
พงศกร บินชยั ชยันาทพิทยาคม นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
พงศกร ใยคง อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงศกร สุนนัทะพงศ์ พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พงศก์รณ์ เกิดภาณุพฒัน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พงศณ์ภทัร ป้ันมณี สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
พงศธร กองตองกาย มธัยมวดันายโรง นครปฐม จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พงศธร จนัทร์น่ิม หอวงั นครปฐม  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พงศธร บุญยภูุ ปากน ้าชุมพรวิทยา ชุมพร ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รักเกษตร สงขลานครินทร์
พงศธร รัตนปัญญากร สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั สงัคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
พงศธร ศรีพล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วท.บ.ชีววิทยาประเภทคณะ (กรรมการหลกัสูตร) ราชภฏัสงขลา
พงศป์ณต ปุยะติ สุรวิทยาคาร นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
พงศป์ณต ศิริบุตร สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดนกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
พงศปิ์ย วรรณาโส สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พงศพ์ล ชูก าแพง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
พงศภ์รณ์ อิสารพายห์ุ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พงศภคั นิกรธรรมรัต นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พงศภคั ปานประเสริฐ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงศภคั พนัธุผ์ล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
พงศภคั รัตนจนัทรานนท์ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พงศภี์ระ พุทธพรชินพงศ์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ทล.บ.เคร่ืองกล) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พงศว์ณฐั ทรัพยไ์พศาล แสงทอง กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พงศวิ์ทย ์แสนเมือง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พงศศ์รัณย ์ดิษผ้ึง โพธิสารพิทยากร นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พงศศิ์ริ สุวรรณศิลป์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พงษผ์กา ศรีชูชาติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พงษพิ์ศุทธ์ิ ปัญญาเลิศ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
พงษพี์ระ วีสมหมาย ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการตลาดพิเศษ ศิลปากร
พงษภู์มิ กิตติกมลพนัธุ์ พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พงษสี์ห์ อินทสีห์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
พจนิชากรณ์ พูลสวสัด์ิ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พชธกร จ าปาวงษ์ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ นเรศวร
พชร แกว้ระยบั สภาราชินี ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
พชร จิตตป์ระวติั สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พชร ทองรอด พิบูลวิทยาลยั นครปฐม ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
พชร รัตนศรีสอางค์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
พชร วิกยัสุขสกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พชร สาสนรักกิจ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. (การตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
พชร สุวรรณโชติ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา สงขลานครินทร์
พชร สุวรรณโชติ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา สาขาวิชาเกษตรศาสตร สงขลานครินทร์
พชรกร สืบสอน ตราษตระการคุณ ตราด วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พชรดนยั ชยัฤกษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
พชรพร บุญสอาด สตรีสมุทรปราการ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
พชรพร พงศพิ์ริยาภรณ์ สิรินธร สุรินทร์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัตก (ภาษาฝร่ังเศส) ศิลปากร
พชรพร อ่อนแกว้ ราชโบริกานุเคราะห์ นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พชรพรรณ ก าลงัมาก นารีนุกูล อุบลราชธานี ครุศาสตร์ การประถมศึกษา บา้นสมเด็จเจา้พระยา
พชรพรรณ พิมพจ์นัทร์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
พชรพล ชุณหรุ่งโรจน์ สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
พชรพล เชยช่ืนจิตร บูรณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พชรพล ดอนทอง มธัยมวดัมกุฎกษตัริย์ นครปฐม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พชรพล เส้งว ัน่ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
พชรมน ติยานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา พระนครศรีอยธุยา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชรมน อินทร์นอ้ย สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พชรมยั ฤทธ์ิทรงเมือง สารคามพิทยาคม นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พชรศร โคตรวาริน ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
พชรสรณ์ ดิษฐรักษ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
พชรสิริภา สุวรรณมงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พชรอร เพชรช่วย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
พชิรากร กาละศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พณิชพล หงษเ์ทศ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และทรัพพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พณิชา ญาณฉันทกุล ระยองวิทยาคม ระยอง ศศ.บ.สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
พธพร พรหมนิล เรณูนครวิทยานุกูล นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
พนธกร พงศเ์มธีกุล สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พนธกร ภกัดีโชติ สภาราชินี ตรัง วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
พนชักร จิตตก์ลบั วิสุทธรังษี กาญจนบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พนชักร ใจอารี สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พนสัวรรณ คลา้ยอุดม นารีวิทยา ราชบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พนารัตน์ บวรยรรยง ราชินี กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พนิดา บุญสุทธิ ระยองวิทยาคม ระยอง ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
พนิดา หมุดโตะ๊แหละ วรนารีเฉลิม สงขลา เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พนิตพร ทองดอนแป้น พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
พนิตพิชา สุขทั้งวงษ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน เกษตรศาสตร์
พนิตวีร์ กนัตงักุล หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
พนิตสิรี เถรว่อง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พนิตานนัท ์เลิศทวีรัชต์ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พบพรรษา ราชสม อมัพรไพศาล นนทบุรี ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีองักฤษ ธรรมศาสตร์
พรกนก ทองลว้น หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวตักรรมทางการบริหาร) ราชภฏัสงขลา
พรกนก หิรัญ อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
พรกมล นารถสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายมธัยม) นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พรกวิษย ์นิธิกรกุลกิตต์ิ สิรินธร สุรินทร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พรจิรา จรโคกกรวด สตรีนนทบุรี นนทบุรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พรจิรา ชูชาติพิชยั โยธินบูรณะ นครปฐม ศป.บ.การละคอน ธรรมศาสตร์
พรจิรา อภิวฒันาวา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พรชนก ชาตินนัท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรชนก ป้อมป่ัน นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นครปฐม ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
พรชนก ปะดุกา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ บา้นสมเด็จเจา้พระยา
พรชนก ปันเป็ง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
พรชนก ศรีสายหยดุ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-นวตักรรมการจดัการธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พรชนก แสงประจกัษ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พรชนนี กาญจนประทุม สารวิทยา นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พรชนนั สวสัดี พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรชยั ตนัตยานนท์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
พรชา เนียมสอน นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
พรชิตรา แสงศรีลา สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา นิเทศศาสตร์(การส่ือสารมวลชน) ราชภฏันครราชสีมา
พรชิตา เกตุคง อู่ทอง สุพรรณบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พรชุตา พุทธรงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ สงขลานครินทร์ 
พรทิตา ด าอ าไพ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พรทิพย ์ค  าหอม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
พรทิพย ์เจริญผล มารียวิ์ทยา นครราชสีมา ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
พรทิพย ์แสนทวีสุข ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พรทิพา ชูประดิษฐ์ มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พรทิพา มาศศรี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นครปฐม เกษตร สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
พรธวลั ศรัณฑศิ์ริ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรธิดา ลายสาคร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
พรธีรา เข่ือนสุวงศ์ ดาราวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พรนภสั เขียวชะอุ่ม วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ครูแนะแนว วลยัลกัษณ์
พรนภสั ติณะมาศ นครสวรรค์ นครสวรรค์ วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พรนภสั บุญพงษ์ พทัลุง นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
พรนภสั ป่ินแกว้ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต มหิดล
พรนภสั ลมเมฆ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พรนภสั แสนมูล พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ นครปฐม วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พรนภสั อ่อนจนัทร์ ตะพานหิน พิจิตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการท่องเท่ียว BEC Spring Board กา้วก่อนใครเลือกท่ีเรียนก่อนไว นเรศวร
พรนภา คงดัน่ จบ ม.6 แลว้ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ น.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พรนภา สุขโข พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วท.บ.อนามยัชุมชน ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
พรนชัชา ทองประสิทธ์ิ สิงห์บุรี สิงห์บุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
พรนชัชา มานะดี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรนชัชา แสวงดี สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหาร/วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรนชัชา อ๋องสกุล เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
พรนชัชา อ่อนจนัทร์ ตะพานหิน พิจิตร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พรน ้าทิพย ์เกษาวงศ์ นารีนุกูล นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
พรนิชา ฉิมเครือวลัย์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พรปวีณ์ ก าลงัเสือ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
พรปวีณ์ ถนอมชยัสนิท ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
พรปวีณ์ ประสานเกียรติราช เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พรปวีณ์ พูลสวสัด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรปวีณ์ พูลสวสัด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรปวีณ์ เรืองนะ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พรปวีณ์ วงษบ์ณัฑิตย์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พรปวีณ์ ศิริวงษ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจแขนงการจดัการและการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรปวีณ์ สมสวย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
พรปวีณ์ สร้อยทอง ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรปวีณ์ หวงักุศล ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรปวีร์ ชยตุพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์เพชรจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
พรพรรณ ปฐมเอม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พรพรรณ พินิจเจริญ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พรพรหม คิว้สุวรรณ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
พรพรหม ทองมาก หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ / รัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พรพรหม ศิริชยันฤมิตร โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) มหิดล
พรพรหม เสนาพงค์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
พรพิชา ดิษฐรักษ์ สตรีพทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พรพิมพ ์พรหมรักษา มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พรพิมล เพ็งสุวรรณ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พรพิมล เรืองดี สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ การจดัการ-การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
พรพิมล สรรคพ์ฤกษสิ์น หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พรพิมล ส่ือแสงทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
พรพิมล อินคง ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา เกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตรเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
พรพิมล อินทร์แกว้ อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบ่ี สาขาวิชา การศึกษาปฐมวยั ราชภฏัสงขลา
พรพิรุณ แดงโกเมน สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(ครุศาสตร์เกษตร) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พรพิสุทธ์ิ เกล็ดจีน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
พรไพลิน กาญจนสิน เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พรไพลิน คลา้ยผา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรไพลิน ฐิติสจัจะวงศ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พรไพลิน พิพฒัน์เสวิกุล ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน เกษตรศาสตร์
พรไพลิน เพ็ชร์พลอย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
พรไพลิน มูลมิรัตน์ พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
พรไพลิน วงศศ์รีตรัง บูรณะร าลึก ตรัง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรไพลิน เหลืองอุดมชยั บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรภวิษย ์ศรีโสภิตสวสัด์ิ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เทคโนโลยกีารจดัการ เทคโนโลยสุีรนารี
พรภสัสร ฤกษพ์ล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรยมล สงวนผลไพโรจน์ ศึกษานารี นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พรรณกร ดีอุดมวงศา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พรรณณฐัฎา บูรณะ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรรณธิญา รุ่งเรือง ป่าพะยอมพิทยาคม พทัลุง วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พรรณนารา แกว้มณี ตะพานหิน พิจิตร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พรรณปพร ค  าจนัทร์ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พรรณปพร มงคลปรีดาไชย เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/นิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พรรณปพร วงษม์าต มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
พรรณปพร ศูนยก์ลาง สิรินธร นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาประวติัศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พรรณประภา แสนกลา้ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พรรณภคั วิลยัวรรณ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
พรรณลดา ทองตะเภา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พรรณวดี โภชนา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
พรรณวรท จนัทรบูรณ์ พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พรรณวษา เหล็กดี สงวนหญิง สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เกษตรศาสตร์
พรรณสิริ ร่ืนฤทยั ศรียาภยั นครปฐม วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
พรรพษา อารียวงศส์ถิตย์ นครสวรรค์ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขา วท.บ.(วิทยาการและเทคโนโลยดิีจิทลั) มหิดล
พรรวินท ์อินทรพฤกษา ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
พรรษกร ระงบัพิศม์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรรษชล ควรค านวน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี นครปฐม วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
พรรษชล เชาวนปรีชา เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พรรษนนท ์ชีวะถาวร สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พรรษมน ชูปู หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
พรรษา เงินอ่อน สตรีสมุทรปราการ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พรระวี ข่าขนัมะลี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
พรระวี ข่าขนัมะลี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
พรลภสั ใจอารีย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรลภสั ชูสกุลตนัติวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
พรลภสั สณัฑมาศ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
พรลภสั อุ่นใจ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พรวิภา สาแกว้ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พรวิภา หิรัญพฤกษ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พรสวรรค ์บุญพิค  า สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ศิลปากร
พรสินี เสาทอง สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เทคโนโลยสุีรนารี
พรสินี เสาทอง สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสมรรถนะคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น
พรสุภา แขโ้ส ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พรหมพร ชา้งศิลา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พรหมพร ธงทอง ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พรหมพร เห็นประเสริฐ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมงเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
พรหมพลอย ศรีสวสัด์ิ มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่
พรหมพลอย ศรีสวสัด์ิ มงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม นครปฐม พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่
พรหมยศ ชุปวา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พร้อมจิตร เซ่งเขม็ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ สงขลานครินทร์
พริมา ควรประเสริฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พริมา พีรภาพ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พริมา พูลรอดแกว้ อุดมดรุณี สุโขทยั บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พริมา ล้ิมทองสกุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม จิตวิทยา รูปแบบท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พริสร พิมพพ์นัธุ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พรีม สุภทัรนิยพงศ์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
พรีสา บ ารุงศรี ราชินีบน กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พฤกษา วรรณสุข นางรอง บุรีรัมย์ โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
พฤฒินนท ์จนัทราวุฒิกร ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พฤฒิพงศกร หงษท์อง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตนกักฏหมายลูกรพีนเรศวร นเรศวร
พฤทธิพทัธ์ บุญมยั เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
พลกฤต วาริชพงศ์ ระยองวิทยาคม ระยอง วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
พลกฤต ศรีจนัทร์ วรนารีเฉลิม นครปฐม ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
พลกฤต สองดว้ง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี นเรศวร
พลกฤต สุดแสวง อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ นเรศวร
พลเฉลิม สุจริตธรรม ดาราสมุทร ภูเก็ต อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนามพิเศษ ศิลปากร
พลช ชมไม้ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
พลพรรธน์ ดีบุบผา อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
พลพรรธน์ นิมิตรพรชยั เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
พลพตัร์ พรหมอุปถมัภ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลพิทกัษ ์แซ่เอ้ียว สภาราชินี ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ / การจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์ 
พลภทัร พิทกัษ์ ดรุโณทยั ตรัง วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
พลภทัร ศิริไกรวฒันาวงศ์ เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์รับตรงใชค้ะแนนO-NET/GAT/PAT/9วิชาสามญัวิทยาลยันานาชาติ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พลวฒัน์ โรจน์นครินทร์ หอวงั กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พลวตั สนัธิศิริ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
พลวตัร นิลตานนท์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
พลอยกาญจนา กุลวฒันทวีชยั พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พลอยเงิน ขมิน้เขียว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.การขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
พลอยชนก ทองสิงห์ เอนทรานซ์ใหม่ นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พลอยชนก ปลอ้งไม้ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
พลอยชมพู ทองภู เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย การส่ือสารมวลชน เชียงใหม่
พลอยชมพู ทองภู เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย การส่ือสารมวลชน เชียงใหม่
พลอยชมพู ประดิษฐ์กุล สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยชมพู พรโคกสูง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
พลอยชมพู โพธ์ิวนั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลอยชมพู สองสีขวา อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถิติพิเศษ ธรรมศาสตร์
พลอยชมพู สายลาม สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
พลอยชมพู หวงัเทอดเกียรติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พลอยชมภู สารโภคา นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พลอยชยา มะนะเสน สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พลอยณภสั ต่อตระกูล อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลอยณฐัชา จุลมานพ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยตะวนั ศรเดช อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
พลอยตะวนั ศรเดช อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พลอยนภสั วิเศษสุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
พลอยนภสัสร มาลาหอม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พลอยประภา ร้ิวทอง สิรินธร สุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยผ่องพรรณ สง่าเนตร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
พลอยพรรณ สีพลนอก สตรีภูเก็ต ภูเก็ต นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พลอยพชัชา เรืองพุ่มทอง ชลกนัยานุกูล นครปฐม สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พลอยพสัตร์ ขนักสิกรรม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยพิสุทธ์ิ โสดา อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
พลอยภทัร เศรษฐากร สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยรดา หนองหารพิทกัษ์ แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พลอยรวี ฉิมเจริญ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวนั กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พลอยรุ้ง ภู่พร้อมพนัธุ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พลอยวรินทร์ ดาวสว่าง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ ราชภฏัอุดรธานี
พลเอก ศรีพราย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมนั เกษตรศาสตร์
พศวตั ฉิมคุม้ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พศวตั ศิรวฒันามงคล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พศวตั ส าเร็จประสงค์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พศวตั สุวรรณรอด บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบริหารธุุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
พศวตั แสงสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/นิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พศวตั ไสยกานนท์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและผลิตส่ือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พศวีร์ ธิติทรัพย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พศิกา เมืองอุดม วินิตศึกษา ลพบุรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
พศิกา สุขแจ่ม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พศิกา สุขแจ่ม พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พศิกา อินบุญณะ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
พศิน ธีระวชิรานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา สงขลา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พศิน พูดคล่อง พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
พศิน เลขะกุล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
พศิน วิศวะเจริญกิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พศุตม ์ปุณยวาทะงาม มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พสธร โชคชูสวสัด์ิ ระยองวิทยาคม ระยอง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พสธร ตรีสุริยา สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พสธร นามกาสา มารียพิ์ทกัษส์ว่างแดนดิน สกลนคร นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
พสธร วตัถุ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พสธร แสงปรีดีกรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พสิตา ลีลาพตะ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พสิษฐ์ งามสะอาดวริษฐ์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรีรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ(วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) เลือกสอบวิชาภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พสิษฐ์ อนนัตฐ์านิต สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี สถาปัตกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พสิษฐ์ อุทยัวงศศ์กัด์ิ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครปฐม ศศ.บ.ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พอดี พงศทนัธรรม สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พอตา อินทะแสง ศรียาภยั ชุมพร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
พอเพียง แกว้ธานี สมุทรปราการ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พอเพียง แกว้ธานี สมุทรปราการ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พอเพียง พ่ึงภพ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
พอเพียง ศรีสุวรรณ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม วท.บ.เทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก   (หลกัสูตรนานาชาติ)   (CVS) ธรรมศาสตร์
พอเพียง สุวรรณสิงห์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
พอล สนัตินนัตรักษ์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พกัตราภรณ์ บุญวิเศษ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พชักพ์รรุ้ง ธรรมปรีชาพร ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พชัชา ชาญประโคน เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชัชา รอดชีวนั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
พชัฌากร นีระพจน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พชัฎาภรณ์ กมลดี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พชัฎาภรณ์ ทองบ่อ เลิงนกทา ยโสธร บริหารศาสตร์ การบญัชี อุบลราชธานี
พชัธรณินทร์ แสงจนัทร์ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พชัมน โสภาบริบูรณ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
พชัรญาดา ชยัภทัรเดช ราชินี กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชัรณี นิลศิริ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
พชัรดนยั ใหม่อ่อน สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
พชัรดา จนัทร์ช่วง บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบุรี ราชบุรี สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พชัรดา รวยสูงเนิน ชลกนัยานุกูล นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
พชัรพร เกรียงชยัเวทย์ สตรีวดัมหาพฤฒารามพระบรมราชินูปถมัภ์ นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
พชัรพร ใจมัน่ พระหฤทยัดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ ศศ.บ. การท่องเท่ียว กาฬสินธ์ิุ
พชัรพร ไชยพินิจ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนหลุยส์
พชัรพร บุญเสริมสุข สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
พชัรพร พลธิราช สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
พชัรพร รักพวก สตรีพทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
พชัรพร เรืองทพั นครสวรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พชัรพร วิชาชาญ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พชัรพร ศรีสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์(ภาษาฝร่ังเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชัรพร สุภาพ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พชัรพร อินเตชะ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อนเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
พชัรพล คงปาน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทลัคอนเทนตแ์ละส่ือ วลยัลกัษณ์
พชัรพล ค  าเอ่ียม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
พชัรพล ช่วยเนียม มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พชัรพล มากพร้อม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พชัรพล สกิดใจ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
พชัรพชัร์ เจริญบุตร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พชัรภรณ์ มงคลเสริม ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พชัรภรณ์ มาแสวง สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พชัรภา ทรัพยสุ์นทร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ แขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พชัรมน เนตรจินดา เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
พชัรมยั ประแจ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พชัรเรศ เกษะประกร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พชัรวลี ทองสระ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ปทุมธานี บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พชัราพร พรหมมาศ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
พชัราพร พรหมมาศ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
พชัราพรรณ วิวฒันานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พชัราภรณ์ วงคอุ์คะ นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พชัราภา เผ่าเงินงาม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พชัริญา ดวงฟู บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พชัริญา แหวนแกว้ สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
พชัริญา แหวนแกว้ สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาเยอรมนั ขอนแก่น
พชัริญา แหวนแกว้ สิรินธร สุรินทร์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พชัริดา โพธ์ิบาย เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศป.บ.การละคอน ธรรมศาสตร์
พชัรินทร์ ทองสุขพิมพ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา(โครงการพิเศษ)กลุ่มท่ีจดัการเรียนการสอนท่ี บางรัก กรุงเทพฯ(วิชาโทภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ น)ศิลปากร
พชัรินทร์ บุรีภกัดี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
พชัรินภรณ์ ทองบุตร บูรณะร าลึก นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พชัรีพร ชชัวาลย์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ เชียงใหม่
พชัรีพร ชชัวาลย์ อุตรดิตถ์ นครปฐม นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ เชียงใหม่
พชัรีพร วิชา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
พชัรีภรณ์ สีด า อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
พชัรีภรณ์ อินทาหลา พิริยาลยั แพร่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พชัรียาภรณ์ ใจมอย สามคัคีวิทยาคม นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
พชัลกัษณ์ สุวรรณเทพ พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
พฒันธร แซ่โซ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
พฒันธร แซ่โซ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา สาขาวิชาสตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์
พฒัน์นรี เติมวิทยว์ทญัญู กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พฒัน์นรี นยัพินิจ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พฒัน์นรี สุดเสนาะ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
พฒัน์นรี อดิศยัธรรม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
พฒันพงศ ์ดีพาส หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
พฒันศิรินทร์ สีพุฒ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พณัณ์ชิตา จนัทร์อกัษร ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พณัณ์ชิตา ทกัษะช านาญการ หอวงั กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พณัณ์ชิตา โรจน์ธีรวิชกุล กรพิทกัษศึ์กษา นครปฐม ศศ.บ.ภาษารัสเซีย ธรรมศาสตร์
พณัณ์ชิตา ลิมานนทธ์ญันิจ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พณัณิตา ข  าสกุล เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
พณัณิตา นาคสีคร้าม จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พณัณิตา ปลอ้งไหม สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ภาษาจีน วลยัลกัษณ์
พณัณิตา ปลอดจินดา สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พณัณิตา พุฒฤทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการพหุภาษา ชลบุรีชลบุรี ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
พณัณิตา สาพิทกัษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พณัณิตา สายศร ศึกษานารี นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พณัณิตา สุนทรวร สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
พณัณิตา แสงมาก สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกสงัคมศึกษา เลือกสอบสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พณัณิตา โสระเวช มธัยมวดัสุทธาราม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
พณัณิตา อยูส่นอง สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พทัธกานต ์ค  าดอกรับ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พทัธกานต ์ศรีพฤทธ์ิเกียรติ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
พทัธ์จิรา จามพฒัน์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
พทัธดนย ์เพ็งเพชร สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
พทัธดนย ์ศรีระษา สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พทัธ์ธีรา พงษสุ์ทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พทัธ์ธีรา ภาษาสุข นางรอง บุรีรัมย์ ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พทัธ์ธีรา มากเอียด หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจพ้ืนท่ีตั้ง ม.อ. 5วิทยาเขต สงขลานครินทร์
พทัธ์ธีรา วงศช์ยัเพ็ง นางรอง บุรีรัมย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พทัธ์ธีรา ศรีธิการ มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม อุตสาหกรรมอาหารวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พทัธนนัท ์คณานิตย์ กนัทรลกัษวิ์ทยา ศรีสะเกษ วท.บ.วิทยาการประกนัภยั (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พทัธนนัท ์ค  ามูล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พทัธนนัท ์ชิณพิมาลยป์ มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
พทัธนนัท ์ถนอมศร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พทัธนนัท ์ถนอมศร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
พทัธนนัท ์บุญสนอง เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นครปฐม นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พทัธนนัท ์พงษพ์ูล บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พทัธนนัท ์พารักษา อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พทัธนนัท ์ภูธญัอุไรกรณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พทัธนนัท ์ศรีมารยาท สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พทัธนนัท ์ศิริมงัคโล ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
พทัธนนัท ์สวสัด์ิศรี สุราษฎร์ธานี นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พทัธนนัท ์อลงกรณ์ลิขิต ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ การจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
พทัธนนัท ์อลงกรณ์ลิขิต ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารศาสตร์ การบญัชี อุบลราชธานี
พทัธภรณ์ อยูน่ดั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พทัธมน แกว้เพ็ชร พิมายวิทยา นครราชสีมา ศิลปศึกษา ราชภฏันครราชสีมา
พทัธมน จินะราช เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
พทัธมน ณ รังษี ศรียาภยั ชุมพร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พทัธมน ประยรูไทย สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พทัธมน อนนัตกานนท์ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พทัริยา ถาวระ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
พนักร เพ็ดขนุทด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการตลาดพิเศษ ศิลปากร
พนัตรี อชิโนบุญวฒัน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พนัทวิทย ์ศรีอนุวติัพงศ์ โยธินบูรณะ นครปฐม จิตวิทยา รูปแบบท่ี3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พนัธกานต ์เยน็รักษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พนัธกานต ์สวนผล วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ อกัษรศาสตร์ เอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
พนัธน์นนัท ์เฉลิมวยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
พนัธน์นนัท ์เฉลิมวยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา International Business Administration หลกัสูตรนานาชาติ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พนัธน์นนัท ์เฉลิมวยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
พนัธน์นนัท ์เฉลิมวยั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พนัธภูมิ เชษฐวรรณสิทธ์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พนัธ์วิรา ทุมมา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พนัธิตรา โพธ์ิอ่อน สระบุรีวิทยาคม สระบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
พนัธิสา ปานแขวง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พนัธุทิ์พสุดา แกว้เอียด นครนายกวิทยาคม นครนายก ทรัพยากรธรรมชาติ /เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พนัธุเ์ลิศ ตรีวรเวทย์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
พลัลภา จนัทร์เปล่ง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบริหารธุุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
พสักร จกัรกลม คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พสักร จนัส าราญ เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ความสามารถดีเด่นระดบัชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พสักร ตามนามธรรม สตรีวิทยา 2 นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พสักร นียากร วาปีปทุม มหาสารคาม วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
พสักร นุแกว้ตนั กุมภวาปี อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัอุดรธานี
พสักร แยม้บุญ เทพศิรินทร์นนทบุรี นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พสัตราภรณ์ ภิรมยน์าม เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ เกษตรศาสตร์
พสัตราภรณ์ ร่วงเหมือน พทัลุง พทัลุง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พสัน์นนัท ์กองเมือง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พสัยศ น ้าใส เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
พสัวี จนัทนะการ วรนารีเฉลิม สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พาขวญั กิตติรัตนสุนทร วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
พาขวญั เจริญชาญประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
พาขวญั สาเกกูล สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พาณิภคั รัตนมงคล ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พาทินธิดา พรวิลาศสิริ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พาฝัน คงัคะมะโน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
พิจกัษณ์ ฉัตรอมรวงศ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิจกัษณ์ องคน์ ้าทิพย์ แสงทองวิทยา สงขลา ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พิจกัษณา อุ่นใจเพ่ือน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
พิจิตรา โกมินทร์ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พิจิตรา สุขคลา้ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
พิชคเณศร์ รัตนเสรานนท์ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พิชชา ไคร้แค สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พิชชา จิรธาดาพร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พิชชา ปันกิติ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
พิชชา ศรีบวั สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงโดยคณะ นเรศวร
พิชชา ศรีบวั สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พิชชากร กวินทิพยวงศ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชชากร กองมาย ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พิชชากร ก าเพ็ชร นางรอง บุรีรัมย์ ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
พิชชากร จินดานิรดุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชชากร อตัตะเปโม สระบุรีวิทยาคม นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พิชชาพร จนัทร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พิชชาพร บุตนุ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชชาพร ไร้ปิตา พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์
พิชชาพร สตันาโค ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พิชชาพร อ าพรโยธิน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นครปฐม บริหารธุรกิจ นวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชชาพร เอมอมรรัตน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
พิชชาภา เกติวงษ์ เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต BEC Spring Board กา้วก่อนใครเลือกท่ีเรียนก่อนไว นเรศวร
พิชชาภา โกยแกว้พร้ิง ราชินี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พิชชาภา จนัตะนา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิชชาภา จีนอ่ิม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชชาภา ตั้งแต่ง มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชชาภา โตแตง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พิชชาภา ทองแดง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการจดัการ /  บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
พิชชาภา นิชชากร สิงห์บุรี สิงห์บุรี เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พิชชาภา บุญขนัธ์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชชาภา รักษาพล บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิชชาอร กล่อมเกล้ียง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา  ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
พิชชาอร กล่อมเกล้ียง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
พิชชาอร กล่อมเกล้ียง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา มนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การเป็นผุป้ระกอบการ)รับนกัศึกษาวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
พิชชาอร กล่อมเกล้ียง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (ภาษาองักฤษ)รับสมคัรนกัเรียนเรียนดีและนกัเรียนต่างชาติเพ่ือคดัเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิทยาการจดัการสงขลานครินทร์
พิชญ ์สุรักษ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
พิชญกานต ์เพ็ชรสนัทดั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิชญช์าพร ซึมทราบ ระยองวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
พิชญธิดา คงสวสัด์ิ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พิชญธิดา เดชพลกรัง ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยสุีรนารี
พิชญธิดา สิริบุญยะพร สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พิชญธิ์ดา อภิหิรัญวงศ์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
พิชญน์รี เพ็งอินทร์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
พิชญนิ์ตา เขาบาท วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พิชญนิ์ตา เขาบาท วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิชญพิ์มน พรรคพวก พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
พิชญสิ์ณี ผลผลา โยธินบูรณะ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญสิ์นี คงนุ่น มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญสิ์นี ใจอารีย์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญสิ์นี ชินวงศ์ ปากพนงั นครศรีธรรมราช บญัชี วลยัลกัษณ์
พิชญสิ์นี เชียงอุทยั พนสัพิทยาคาร ชลบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญสิ์นี บารมีศิริมงคล ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีองักฤษ) เกษตรศาสตร์
พิชญสิ์นี เลิศธ ารงยศ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญสิ์นี วชิรธนากร สตรีวดัมหาพฤฒารามพระบรมราชินูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิชญสิ์นี ว่องวฒันาศานติ จิตพิมล นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญสิ์นี ศรัณธรรมกุล ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจอาหาร เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
พิชญสิ์นี หยงสตาร์ สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
พิชญสิ์นี อนนัตธนวิทย์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิชญสิ์ริชล แผว้พลสง บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิชญะ ทองอารีย์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย ศิลปศาสตร์ นวตักรรมการท่องเท่ียวและบริการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชญะ โลหะ ศรียาภยั ชุมพร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชญะ อยูแ่จง้ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พิชญา แกว้จุลกาญจน์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์คดัเลือกผูมี้ความสามารถดา้นกีฬา สงขลานครินทร์
พิชญา แกว้ทอง พิจิตรพิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
พิชญา ชาญทิพยเนตร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิชญา ชิตกุล มหาวชิราวุธ นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์ 
พิชญา เทศแยม้ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศิลปากร
พิชญา ธานุรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส ธรรมศาสตร์
พิชญา พิศกลาง สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชญา ไพบูลยกิ์จเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พิชญา ลิมปปวิช สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พิชญา แสงข า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิชญา หวงัประเสริฐกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญา อยูเ่จริญ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิชญาณี สุทศัน์ ณ อยธุยา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิชญาดา สืบวงศพ์ฤกษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พิชญานฐั ทดัพฒันกุล อุดมดรุณี สุโขทยั จิตวิทยา รูปแบบท่ี3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชญานิน นารีนุช มุกดาหาร มุกดาหาร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิชญานิน พิลึก ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิชญานิน เรืองวิทยานนท์ สุรนารีวิทยา นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
พิชญานิน หนูประสิทธ์ิ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิชญาพร แกว้เนตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พิชญาพร ไชยพิษ บวัขาว กาฬสินธุ์ นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
พิชญาพร บุญธรรม ราชินี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิชญาพร ศรีอูฐ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาการประมงนกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
พิชญาพร สมุทรสกุลเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พิชญาภา กุลบุตร เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
พิชญาภา โกศินานนท์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พิชญาภา ชาวโคราช ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
พิชญาภา เชาวนา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิชญาภา ปรากฎหาญ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
พิชญาภา พรหมรักษ์ อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือการศึกษา นเรศวร
พิชญาภา พานิชการ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดียดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิชญาภา รัตนไพบูลยว์งศ์ เทวรักษ์ ปราจีนบุรี เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
พิชญาภา สีหานาม นารีนุกูล อุบลราชธานี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
พิชญาภา เหรา นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิชญาภา อศัรานุรักษ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
พิชญารัตน์ ก  าทอง พะเยาพิทยาคม นครปฐม ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
พิชญาสรรค ์อรุณรัตน์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พิชยธิดา ศรีเพชร อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พิชยา สะศรีสงัข์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
พิชยารัชต ์พ่วงภิญโญ พะเยาพิทยาคม พะเยา วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พิชเยศ บุหงารัตน์ อสัสมัชญัระยอง ระยอง วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พิชากร ลอ้มมหาดไทย กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชากรณ์ แสบงบาล สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิชานนัท ์สุดเสริฐสิน สตรีนนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิชาพทัธ์ อามีน พิชยัรัตนาคาร ระนอง อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร สงขลานครินทร์
พิชาภสั วชัรภคพิพฒัน์ ระยองวิทยาคม ระยอง ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีองักฤษ ธรรมศาสตร์
พิชามญชุ ์ขนอม เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
พิชามญชุ ์ฉิมธนู พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิชามญชุ ์ตนัตราพล มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิชามญชุ ์ทองทพัไทย บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิชามญชุ ์นวมอ าพนัธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิชามญชุ ์นามลี น ้ายนืวิทยา อุบลราชธานี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
พิชามญชุ ์ยาคลา้ย สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศิลปากร
พิชามญชุ ์ศิริสงัข์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิเชษฐ์พงศ ์ฟักทอง มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ ส่ือสารมวลชน สาขาการส่ือสารมวลชน เชียงใหม่ 
พิเชษฐ์พงศ ์ฟักทอง มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ ส่ือสารมวลชน สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน เชียงใหม่
พิญพิสุทธ์ บุญธนะรัตน์ สุรนารีวิทยา นครปฐม นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พิณญาดา พุ่มฉัตร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิณทอง เลิศรัตนศิริกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร การบญัชี เกษตรศาสตร์
พิณพิสุทธ์ิ กลพิสุทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิตตินนัท ์เตง็ชยัศรี อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิทยาภรณ์ ลลิตพงศส์กุล ศรียานุสรณ์ จนัทบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
พิทยาภรณ์ แสงอ่ิม เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
พิทยารัตน์ สุพรรณพงศ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
พิทวสั เอ่ียมสิริบูลย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พินทสุ์ดา ยศรุ่งโรจน์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
พินทุสร จิตติพุทธางกูร สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาสงัคมศาสตร์ ขอนแก่น
พินทุสร จิตติพุทธางกูร สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาสงัคมศาสตร์ ขอนแก่น
พินดัดา อคันิรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
พิพภ์สั อจัฉริยะเสถียร บูรณะร าลึก ตรัง อุตสาหกรรมเกษตร / เทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์ 
พิพรรธน์ภูมิ ทองขจร แสงทองวิทยา สงขลา ศิลปศาสตร์ / ชุมชนศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สงขลานครินทร์ 
พิพฒัน์ ฟักทิม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
พิพฒัน์ มกัการุณ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อุบลราชธานี
พิพฒัน์พงศ ์ราชพลสิทธ์ิ พทัลุง พทัลุง  ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
พิพฒัน์พงษ ์สสัดีค  าวงั เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
พิภชัพนธ์ ทวีวฒัน์ธน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิม พรทิพยส์กุล มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมชนก อินทรักษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
พิมญาดา กล่ินทอง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พิมณฐัฌา คงประสม หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิมปดา นาคประสิทธ์ิ ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพกานต ์บานแยม้ ชลกนัยานุกูล นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พิมพกานต ์ฤทธิศกัดิกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพก์านต ์ศรีนอ้ย หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ สงขลานครินทร์ 
พิมพฉ์ัตร ธรรมรัตน์ Han Chiang High School มาเลเซีย ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
พิมพช์ฎา เตชะวงษฉิ์มพลี สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพช์นก กาฬสมุทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
พิมพช์นก เขียนสระนอ้ย บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก จงวิไลเกษม เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพช์นก จิตภกัดี ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พิมพช์นก จิมีสิก มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี การบญัชี เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก จิมีสิก มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพช์นก ชาญช่างเหล็ก นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
พิมพช์นก ไชยสุวรรณ สตรีศรีน่าน น่าน รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์(ภาษาบาลี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพช์นก ดวงกระโทก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พิมพช์นก ประเสริฐศรี ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
พิมพช์นก พระภูมี สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก โพธิสุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพช์นก มณีรัตน์ วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทล.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร(เทคโนโลยกีารผลิตสตัวน์ ้า)ประเภทแจง้ความจ านง ราชภฏัสงขลา
พิมพช์นก ล้ิมรักษบ์  ารุง ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
พิมพช์นก สายสุวรรณ เมร่ีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
พิมพช์นก สาระณะ สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
พิมพช์นก เสียงกอ้ง สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพช์นก เฮงกญัจน์รัตน์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพญ์าฎา จารุสกุลอารียกุล เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพญ์าดา ศุภกมลเสนีย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพณ์ชา ธญัวฒัน์อภิโชติ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
พิมพณ์ดา จิระภสัร์วรรณา เซนตร์าฟาแอล สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
พิมพณ์ภทัร มะรุท หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ค.บ.การศึกษาปฐมวยัประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
พิมพณ์ภสั สิงห์สถิตย์ ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพต์ะวนั โทรพนัธุ์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พิมพทิ์พย ์พิมพม์งคล เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพทิ์พย ์ลีโคตร สงวนหญิง นครปฐม สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พิมพธิ์ดา นาคแสง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพน์ภสั ธนะเจริญ สมุทรสาครวิทยาลยั นครปฐม สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
พิมพน์ภา เช้ือพราหมณ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพน์รา กาวชู พทัลุง พทัลุง รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สงขลานครินทร์
พิมพน์ลิน โลหะสุวรรณ อุดมดรุณี นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิมพน์าราศ ์ศรีนาราง เลยพิทยาคม เลย นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพนิ์ภา วชัระ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.จดัการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
พิมพบ์งกช ทวดเสนา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพป์วีณ์ อิริยาภิชาติ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พิมพพ์ลอย กวาวสิบสาม สา น่าน บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพพ์ลอย กิติรัตน์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พิมพพิ์ชชา ด าตีบ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
พิมพพิ์ชชา บุนนาค โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
พิมพพิ์สุทธ์ิ ขาวปลอด เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
พิมพพิ์สุทธ์ิ เพชรประณีต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
พิมพพิ์สุทธ์ิ ห้วยหงษท์อง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
พิมพม์ณี กาญจนไพจิต กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร ราชมงคลศรีวิชยั
พิมพม์าดา เกิดผล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สงัคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพม์าดา แกว้กสิ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพม์าดา จนัทะแจง้ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พิมพม์าดา เจริญนุช ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาการจดัการ ศิลปากร
พิมพม์าดา ชูสุวรรณ์ สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
พิมพม์าดา ถ่ินหนองแวง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
พิมพม์าดา พรนพรัตน์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) ศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพม์าดา แมน้มินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิมพม์าดา ศรนารา สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิมพม์าดา สมบติั ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พิมพม์าดา สร้อยส าโรง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น เกษตรศาสตร์
พิมพม์าดา สายน ้าเยน็ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร นครปฐม สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
พิมพม์าดา หาแกว้ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น เกษตรศาสตร์
พิมพม์าดา อุมษัเฐียร สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพรรณ โชติกิจพิศาล บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
พิมพร์วินท ์พีระเตโชติ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พิมพรั์ฐชฎา กาญจนศุภศิริ สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พิมพล์ดา นามสุโพธ์ิ สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพล์ภชั ลาภะสมัปันนะ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) กรุงเทพมหานคร วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิมพล์ภทัร ดิบแดง ราชินีบน กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
พิมพล์ภสั กองชา พทัลุง พทัลุง ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
พิมพล์ภสั โกสวสัด์ิ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพล์ภสั จิวะอุดมทรัพย์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพล์ภสั เจริญถาวรสุข เผยอิง กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพล์ภสั ชยัพิริยะศกัด์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา นครปฐม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิมพล์ภสั ตั้งมหัทธนะกุล อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พิมพล์ภสั แตงนอ้ย สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
พิมพล์ภสั ไตรรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพล์ภสั โนรี มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมพล์ภสั วรรณโนทยั สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
พิมพล์ภสั ศรีพนม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพล์ภสั สงครามศรี สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิมพล์ภสั สมทิพย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพเิิศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพล์ภสั อนนัตวิริยะ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
พิมพล์ภสั อารีรักษ์ มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
พิมพวิ์ภา ขนัธวิธิ ประเทืองทิพยวิ์ทยา กรุงเทพมหานคร จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พิมพวิ์ภา เอ่ียมทศ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิมพวิ์มล พรหมวิเศษ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พิมพวิ์มล สีด า สระบุรีวิทยาคม สระบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลีพิเศษ ศิลปากร
พิมพศิ์ริ นิลสนธิ ล าปางกลัยาณี นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
พิมพสิ์ริ ขาวอ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พิมพสุ์ภา รังสีมณี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
พิมพา หนูแป้นนอ้ย พทัลุง พทัลุง ค.บ.ภาษาไทยประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
พิมพิศา ชยัฤทธ์ิศกัด์ิเดช ล าปลายมาศ นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิมพิสา แกว้มณี ปากพนงั นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พิมภล์ภสั พิทกัษธ์รรม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
พิมมาดา วรพนัธ์ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
พิมมาดา วรพนัธ์ ระยองวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิมรดา ด าริกิจเจริญ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พิมฤดี สารผล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิมฤดี หาญสกุล บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
พิมลพร สุวรรณะ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พิมลรัตน์ ธงสนัเท๊ียะ ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
พิยดา เจริญประทีปกิจ สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิยดา ฉัตรเฉลิมพรรณ์ ตราษตระการคุณ ตราด วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
พิยดา มา้มณี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสตัวศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารสตัว์ นเรศวร
พิยดา สงัขแ์กว้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุตส่์งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
พิยะดา เรืองวรเวทย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พิยะดา เส่งเอียด ปากพนงั นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พิรกานต ์ต่วนค ่า เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิรชา ตะโค เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิรญาณ์ เดชค าภู เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เกษตรศาสตร์
พิรญาณ์ ธาระพุทธ หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
พิรดา ง่านวิสุทธิพนัธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พิรดา เจริญรัตน์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
พิรพชัร์ จินายน ระยองวิทยาคม นครปฐม สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
พิรัลดา โกมลเปลิน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
พิรานนัท ์เพชรทอง เหนือคลองประชาบ ารุง กระบ่ี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
พิราภรณ์ เอกสินชล ราชินี นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พิริดา จึงกาญจนา มารียวิ์ทยา นครปฐม เกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร เกษตรศาสตร์
พิริยา โลหะวิจารณ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
พิริยาภรณ์ สุขสุมิตร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ แขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พิรุณพร ตนัตระกูล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาประวติัศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิรุณพลอย อจัฉรานิวฒัน์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
พิรุณรัตน์ คูรัตเน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิลาสิณี กาฬสุวรรณ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
พิไลพร จนัทร คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พิไลวรรณ หอมเกษร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
พิสิษฐ์ ช่อแกว้ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พิสิษฐ์ นิลกิจศรานนท์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
พิสิษฐ์ บุญเกษม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
พิสิษฐ์ วงษศ์รีทา หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
พิสิษฐ์ เวียงเพ่ิม อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พิสิษฐ์ สุรันนา หอวงั นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พิสุทธ์ิ เทียมกล่ิน พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พีชภานนท ์ลานขามป้อม ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
พีรชยั ขลีุดี สารสาสน์วิเทศโคราช นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร เกษตรศาสตร์
พีรญา ทองทา ราชวินิตบางแกว้ ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พีรณฐั บุญเกิด พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั " ม.อ.ตรัง" สงขลานครินทร์
พีรณฐั พุ่มหิรัญ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พีรณฐั รอดรัศมี จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
พีรณฐั อนุสรณ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์ ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่ น) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
พีรณฐั อินทร์สง่า สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พีรดนย ์บุญแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรดนย ์สิงห์บ ารุง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พีรดา กิตติธรรมโรจน์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรดา แท่นแกว้ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเรียนดี ราชภฏันครราชสีมา
พีรดา พราหมโณ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พีรดา เพ็ชรัตน์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการโรงแรม ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
พีรดา เรืองสวสัด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ศิลปากร
พีรดา ฤกษง์าม กรรณสูตศึกษาลยั นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
พีรดา ลืออุติกุลวงศ์ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
พีรดา ศพัทพ์นัธ์ ตะวนัชยัวิทยา นครราชสีมา ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
พีรดา อภยัฤทธิรงค์ พระนารายณ์ ลพบุรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พีรดา เอกวาสนานนัต์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรธชั ธนาธร อสัสมัชญั นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
พีรพงศ ์ประทีปจ ารัสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
พีรพงษ ์เขียวศรี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
พีรพฒัน์ ช่ืนใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรพฒัน์ ญาณสมบติั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
พีรพฒัน์ แพใหญ่ สภาราชินี ตรัง วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พีรพฒัน์ วงศาธิชยัสกุล อสัสมัชญัธนบุรี นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรพทัธ์ิ ศรีหาพุฒ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
พีรภทัร ค  าพิลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรภทัร พิพฒันสิริ นครสวรรค์ นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พีรภทัร เรืองธนะเศรษฐ กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
พีรภทัร ศรีพุทธา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาประวติัศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พีรภาว ์สุภาวาส เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรภาส โสภา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี ครูศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาองักฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรยา จนัตะเสน พิบูลวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
พีรยา พร้ิงเพราะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
พีรยา พร้ิงเพราะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี ขอนแก่น
พีรยา พร้ิงเพราะ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ บริหารธุรกิจและการบญัชี ขอนแก่น
พีรวสั เก้ือกูลศาสนกิจ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
พีรวสั เธียมไสย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
พีรวิชญ ์กริชฉกาจ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรวิชญ ์กายเพชร พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พีรวิชญ ์ชราชิต ปัว น่าน จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีรวิชญ ์ทดัแกว้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พีรวิชญ ์ธวชัพนัธุ์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
พีรเศรษฐ์ จงรักษ์ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นครปฐม มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน นเรศวร
พีรสิทธ์ิ เจริญวรรณ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พีรสิทธ์ิ ธราพร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พีระณฐั ชูวิเชียร ระยองวิทยาคม ระยอง จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พีระพล ชาญวิริยะปรีดา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารศาสตร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กาฬสินธ์ิุ
พีระวฒัน์ ธีรภาพวรภทัร นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
พีริยะ เฉิน เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
พุฒิชยั วิจิตร์สุขโสภณ วดัสุทธิวราราม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
พุฒิตา ดอกพุฒ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
พุฒิพงศ ์บรรเริงศรี ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พุฒิพงศ ์พานิช ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
พุฒิพงศ ์วิเศษสุนทร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
พุฒิพงศ ์แสงระวี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
พุฒิสรรค ์อินธิแสง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ กาฬสินธ์ิุ
พุทธชาติ โกฎคา้งพลู โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เพชรจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
พุทธภูมิ เจริญสุข เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี นครปฐม ศิลปศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
พุทธรักษ ์เสือพนัธ์ อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
พุทธวดี มลานวน บา้นม่วงพิทยาคม สกลนคร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยและการส่ือสาร อุบลราชธานี
พุทธิกานดา เสรีพงศ์ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์
พุทธินนัท ์จนัทร์หอม สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์
พุทธิพล ตนัตราจิณ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
พุทธิมา นครไทย นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
พุธิตา พุทธศรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
พูลศิริ เจียดก าจร พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
เพกา เลิศปริสญัญู เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เพชรณวภรณ์ ตั้งพิมลจิตต์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพชรดา แซ่เฮง้ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เพชรดา ยุน่ประยงค์ พระหฤทยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
เพชรตะวนั เพ็ญศศิธร ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
เพชรแท ้บุญไทย แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพชรรัตน์ แกว้เนตร พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
เพชรรัตน์ ศรีเปารยะ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
เพชรรัตน์ สุดทารัมย์ พุทไธสง บุรีรัมย์ ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
เพชรลดา จนัทร์เพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เพชรลดา จนัทรสอน ปากพนงั นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
เพชรลดา เด่นดวง เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
เพชรลดา ธีระภทัรานนท์ ตะเคียนวิทยาคม พิจิตร วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
เพชรลดา ปัญญาเลิศ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
เพชรลดา สมบติั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์ 
เพชรลิลา เพชรม่วง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ร.บ. วิชาเอกการเมืองกาปกครอง ธรรมศาสตร์
เพชรใส เหล่าพทัรเกษม สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
เพ็ญกานต ์แสงโพธิวฒัน์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การบริการและการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
เพ็ญประภา สิงหะ ปากเกร็ด นนทบุรี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
เพ็ญปรางค ์ขอมปรางค์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
เพ็ญพิชชา กุลหะสิต สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตนกักฏหมายลูกรพีนเรศวร นเรศวร
เพ็ญพิชชา จนัทร์เกิด ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เพ็ญพิชชา ทนคง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
เพ็ญพิชชา เทพนคร สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
เพ็ญพิชชา นวลนุช ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
เพ็ญพิชชา นิพขนัธ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เพ็ญพิชชา พนัธ์พรสม สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
เพ็ญพิชชา พนัธ์พรสม สิรินธร นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพ็ญพิชชา พิมสุวรรณ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
เพ็ญพิชชา เพ็งเอ่ียม นครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เพ็ญพิชชา ลว้นอุดมศิริ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
เพ็ญพิชชา วิวธันวานนท์ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพ็ญพิชชา ศรชยั สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เทคโนโลยกีารจดัการ เทคโนโลยสุีรนารี
เพ็ญพิชชาภา ภณัฑารักษส์กุล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
เพ็ญพิมล มานะการ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอ้มูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพ็ญภาส กลางประพนัธ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เพ็ญลดา ภคประสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพราพิลาส ไชยอ่อน คณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา ยะลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
เพรียวพงศ ์กลบัรินทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
เพรียวพนัธ์ ขลิบทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
เพ่ิมพงศ ์ตถัยาธิคม เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เพ่ิมพูน นิลพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
เพียงฟ้า บุญแกว้ สมุทรสาครบูรณะ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
เพียงรวี ณ รังษี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
แพรขวญั โฉมฉาย พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรชมพู รักชาติ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
แพรพรรณ คา้ปลา นครสวรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แพรพลอย บุญรอดรัมย์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
แพรพลอย ภู่ระหงษ์ โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แพรพลอย ศรีจริยางกูร วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรพิไล เนตรงาม สารวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
แพรมาพร ค  าหงษ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แพรว พฤฒิพงศภคั สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวพรรณ พิลาค า สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
แพรวพิตรา สุวรรณวิไล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์จดัการศึกษาพิเศษหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์
แพรวไพลิน ทรัพยสุ์คนธ์ อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แพรวระพี จิตส าราญ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แพรวรุ่ง คูวิบูลยศิ์ลป์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรววนิต กวีพนัธ์สกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
แพรววราภรณ์ กล่ินศรีสุข มารียวิ์ทยา นครราชสีมา วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
แพรววรินทร์ หมอไทย บุญวฒันา นครราชสีมา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แพรววะณิช หลายวิวฒัน์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) มหิดล
แพรวศรณ์ วงศศิ์ลปภิรมย์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวศุภางค ์เดชบุญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี สระบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์
แพรวา คุรุสวสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
แพรวา จิราธนกูล สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชลบุรี ชลบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
แพรวา เจริญฤทธ์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
แพรวา ด ารงพนัธ์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
แพรวา ธรรมพุทธรักษา ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
แพรวา เธียรอนนัต์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
แพรวา โนริรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวา บ ารุงภกัด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
แพรวา บุญเพ็ง มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เกษตรศาสตร์
แพรวา ประดิษฐ์ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แพรวา โพธ์ิสิงห์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี นครปฐม ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
แพรวา รัตนพนัธุ์ ศรียาภยั ศรียาภยั นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวา รัตนไพบูลยผ์ล กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
แพรวา สุวรรณค า สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แพรวา เหล่าบุตรสา อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
แพรวา อยูแ่ยม้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
แพรวา อกัษรดิษฐ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
แพรวา อกัษรดิษฐ์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
แพรวา องักาบสุวรรณ สตรีนนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาการจดัการ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
แพรไหม ประสพมิตร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ไพจิตรา สิทธ์ิมาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ไพฑูรย ์เหล่ารุ่งเรืองกิจ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์
ไพรพนัธ์ รักธรรม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ไพโรจน์ จนัทร์เกตุ กระบุรีวิทยา นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.จดัการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
ไพศาล เหล่ารุ่งเรืองกิจ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ฟาฎีลา หะยแีวกะจิ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพฒันาการ เกษตรศาสตร์
ฟาติน ดวงป่ินค า เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ฟาติน ยโูซ๊ะ อตัตรักียะห์ อิสลามียะห์ นราธิวาส รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ฟาติน ศรีประจกัษ์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ฟาตีฮะห์ แวววรรณจิตต์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี บญัชี วลยัลกัษณ์
ฟ้าธิดา บวัพรม ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ฟ้าประทาน ชูสงค์ พลวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ฟ้าประทาน รอบรู้ อมัพรไพศาล นนทบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ฟ้าประธาน สุดใจ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี การจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
ฟ้าพราว อ่อนเงิน พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์
ฟาร์ติน อาลี อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ / ชุมชนศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สงขลานครินทร์ 
ฟาร์มี หะยดีามะ เดชะปัตตนยานุกูล นครปฐม ศิลปศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
ฟาริดา ปัญญาสูง สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ศป.บ.การละคอน ธรรมศาสตร์
ฟารีดา เก้ือคลงั สตรีพทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ฟารีดา หมดัอาดมั สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ฟ้าใส เกาะน ้าใส โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ฟ้าใส ล าเผือก กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ฟิตรีญา สะมะแอ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ฟิลรัช มานะผล บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) ชลบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
เฟ่ืองฟ้า แกว้เล้ียง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
ภคจิรา พัว่ทดั มงฟอร์ตวิทยาลยั นครปฐม ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ภคณฐั ธนพรพงศ์ โยธินบูรณะ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภคพงศ ์เทียบทอง แสงทองวิทยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภคพร ธีมาธนนนัท์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ภคพร พฤกษะวนั เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)เมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ภคพร ภาติยะศิขณัฑ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
ภคพร สถิตยพ์งษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภคพล ทาอุบล สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบุรี สระบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภคพศั มาฉิมมี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ภคมน จิระเดชสุนทร นารีวุฒิ ราชบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภคมน พรหมรักษ์ สตรีศรีน่าน น่าน นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภควดี บุญมาก เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ภควดี สะแกงาม บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ศศ.บ.สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ภควดี อดัเสนา ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภควรณฐั โชคสมงาม ปากเกร็ด นนทบุรี วิทยาการจดัการ  สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ภควรรณ ปารคมน์ ราชินี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภควฒัน์ กฤชเถกิง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
ภควฒัน์ ชยัธวชัธ ารง ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาทศันศิลป์ นเรศวร
ภคหทยั ตนัติวุฒิ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ภคิน ผาบุตรา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ครุศาสตร์ การวดัประเมินและวิจยัทางการศึกษา บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ภคิน วรรณสด พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภณิดา คงสงัข์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ภณิดา แสงแกว้ พิชยัรัตนาคาร ระนอง เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ภณิตา หมอ้กรอง นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ภนิดา วนเวียน สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนัพิเศษ ศิลปากร
ภนิดา แสนบุดดา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
ภพธร ทวีเกษตร นิรมลชุมพร ชุมพร สตัวศ์าสตร์แขนงการผลิตและธุรกิจสตัวเ์ล้ียง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภรณ์ชนก บรรจง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ภรณ์พรรณน์ จีรปัญญาทิพ บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภรณ์อนงค ์เหล่าสุนทรวณิช ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
ภรธิดี ชินะโชติ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร จิตวิทยา รูปแบบท่ี3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภรภทัร ศุขกิจ หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ภรัณย ูอนกิจบ ารุง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ภริม เศษแสงศรี ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภวธฤต กลัน่ประชา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภวตั สิมมาวนั พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ภวิตรา หารตบัเหล็ก ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
ภวิศ สุดสว่าง ต่อด ารงค์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภวิษยพ์ร วิศิษฐพานิช สตรีพทัลุง พทัลุง โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ภวิษยพ์ร อภิสิทธิวาสนา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภกัด์ิศิริ เส็งฉนวน ธาตุพนม นครพนม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั อุบลราชธานี
ภคัจิรา เกิดพุ่ม นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภคัจิรา ค  ารามพล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/นิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภคัจิรา เคนเหล่ือม ฤทธิยะวรรณาลยั 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภคัจิรา จ  าปาศรี ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหิดล
ภคัจิรา โพธ์ิเต้ีย ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภคัจิรา สมพมิตร บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่
ภคัจิรา สมพมิตร บุญวาทยวิ์ทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภคัธร คุณารักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ภคัธีมา จนัทร์อุดม นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ภคัธีมา บงกชมาศ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภคัธีมา ลือชยัชยักุล ราชวินิตบางแคปานข า กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ เกษตรศาสตร์
ภคันนท ์เกิดทรัพย์ ราชวินิต มธัยม นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุนรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ภคัพงศ ์การะเวก สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ภคัพล กนัหามาลา สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ภคัพล แกว้ประเสริฐ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภคัพล จองแหลง จกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-พฒันาซอฟตแ์วร์ทางธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ภคัพล หน๊งมา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภคัรมยั ยศสกุลเลิศ ปากช่อง นครราชสีมา เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
ภคัรวรรณ วรสุขขงั สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภคัวดี กนกพรนาวิน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภคัวดี โพธ์ิชยัรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ภชัชรดา รัตนบุรี สวนศรีวิทยา ชุมพร พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
ภณัฑิรา ค  าภารัตน์ ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ภณัฑิรา งามเจตนรมย์ ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภณัฑิรา เจริญยนืยาว สตรีนนทบุรี นนทบุรี มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั ศิลปากร
ภณัฑิรา ประดบัหิน มธัยมวิทยา ล าปาง พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ภณัฑิรา พกัแพรก ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ภณัฑิรา ภู่เนตร เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ภณัฑิรา ภูริญรักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ภณัฑิรา เวชกรบริรักษ์ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภณัฑิรา อาจารีพิพฒัน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปีคดัเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกลา้ 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภณัฑิรา อินตะ๊ชุ่ม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ศิลปากร
ภณัฑิลา เกตุแกว้ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภณัฑิลา พงษคุ์ณากร ระยองวิทยาคม นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภณัฑิลา พุทธศรี ธญัรัตน์ ปทุมธานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภทัทยา จนัทมุณี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เกษตรศาสตร์ วท.บ.สตัวศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ภทัทิยา ลาวชยั เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพเิิศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัร นิรมานสกุลพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ภทัรกร นิลประไพ เทพศิรินทร์ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรกนัย ์คงคะสุวณัณะ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาพิเศษ ศิลปากร
ภทัรเกสร ตูลเพ็ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภทัรจนัทน์ ตะ๊ผดั บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น นเรศวร
ภทัรจาริน บุญหมัน่ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรจิตร เจนวิทยารักษ์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ภทัรชนน รัตนปัญญา ราชินี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรชาติ ตั้งนวสิน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภทัรดนยั เกิดกมลคุปต์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ภทัรดนยั แกว้ด าเกิง เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
ภทัรดา กสานติกุล ราชินี กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภทัรดา สุวรรณวฒันา กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายในรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรธร ซุน้สุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม ศศ.บ.ภาษาองักฤษ ธรรมศาสตร์
ภทัรธร อ่ิมสอาด ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภทัรธิดา สอนประสม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)เมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ภทัรธิดา สุวรรณคง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา การผงัเมืองบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภทัรธิรา นวลละออง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภทัรนนัท ์ชุ่มช่ืน เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรนนัท ์เอกเฉลิมเกียรติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภทัรนนัทน์ แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา เลือกสอบวิชาสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรนิดา จ  าปาเงิน สงวนหญิง สุพรรณบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ภทัรนิษฐ์ สมคิด สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภทัรพงศ ์ไชยปุรณะ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรพงศ ์แซ่เฮง แสงทองวิทยา นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์ 
ภทัรพงษ ์คนัโททอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรพณ เกียรติกิตติกร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาองักฤษ อุบลราชธานี
ภทัรพร ตรงมหวิเศษ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ภทัรพร นิลเต่า ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภทัรพร มะปัญญา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ภทัรพร ศรีกุลวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหิดล
ภทัรพร สุขวิเศษ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรพล กายดีสุด อสัสมัชญัระยอง ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรพล ทองยอดแกว้ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ภทัรพล นวินนราณกรณ์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ภทัรพล พคัคสุ์นทร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
ภทัรพล ศรีประพนัธ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ / รัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ภทัรพล สีหะวงค์ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภทัรพล หวู สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรภณ หวนัเสนา แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรภร ณรงคมี์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภทัรภร นิพทัธพิมพใ์จ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรภร ส าเภาทอง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภทัรภรณ์ พุ่มพวง อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ภทัรภรณ์ ยาบา พิมานพิทยาสรรค์ สตูล พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ภทัรภรณ์ ส าเร็จประสงค์ เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
ภทัรภูมิ ชูรักษา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชานาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรภูมิ ชูรักษา กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภทัรมน รักขนั เทิงวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ภทัรมน อ่อนแกว้ สามง่ามชนูปถมัภ์ พิจิตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชานวตักรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นเรศวร
ภทัรมนสั เลิศภิยโยวงศ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรฤกษ ์ปิยศทิพย์ สตรีศรีน่าน น่าน เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภทัรลดา มะปะเข มธัยมตากสินระยอง ระยอง วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการตลาดพิเศษ ศิลปากร
ภทัรลดา สจัจาวฒันา เรยนีาเชลีวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรลดา สาพิมาย สุรนารีวิทยา นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา เลือกสอบวิชาสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรวดี ดวงเพ็ญมาศ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภทัรวดี มัง่วงศ์ บูรณะร าลึก ตรัง นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ภทัรวดี สุทธิฤทธ์ มธัยมประชานิเวศน์ นครปฐม อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรวรรณ สุวรรณภกัดี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ภทัรวรฤณ จนัทร์พวง เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ ศป.บ.การละคอน ธรรมศาสตร์
ภทัรวรินทร์ ขนุพิทกัษ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี วิทยาการจดัการ ศิลปากร
ภทัรวรินทร์ อินทร์แกว้ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ภทัรวตั ทานะมยั หินกองวิทยาคม สระบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ภทัรวิชญ ์การเก่ง คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภทัรวุธ ดอกงาม ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
ภทัรสิริชา ช่วยจนัทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
ภทัรสุดา รัตนะรัต กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ภทัร์อาภรณ์ นิลสาย มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ภทัระ สวนทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ภทัรา ผดุงชีวิต ระยองวิทยาคม ระยอง ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ภทัรา พานแกว้ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ภทัรา พานแกว้ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภทัรานิษฐ์ กรีวาส ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ภทัรานิษฐ์ เกษรินทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภทัรานิษฐ์ เกษรินทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัรานิษฐ์ จนัทราสินธุ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
ภทัรานิษฐ์ วรรณฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ/วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรานิษฐ์ ศรีบวัอ่อน ปทุมเทพวิทยาคาร นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภทัรานิษฐ์ สมานมิตร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ภทัรานิษฐ์ สิริอุดมศกัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรานิษฐ์ หวา้ธนาปัญญานนัท์ พรชยัวิชชาลยั กาฬสินธุ์ การจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
ภทัราพร กลดัเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภทัราพร ทองทิพย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ การตลาด บา้นสมเด็จเจา้พระยา
ภทัราพร บุรีภกัดี พรศิริกุล ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ / บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
ภทัราพร ภูสุมาศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ภทัราพร ศกัด์ิภูเขียว สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ภทัราพร อินทร์คลา้ย อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ภทัราภรณ์ ไพบูลยส์วสัด์ิ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภทัราภรณ์ มะโนเรือง สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภทัราภรณ์ มะโนเรือง สามคัคีวิทยาคม เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภทัราภรณ์ สุขเสริม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี การปกครอง อุบลราชธานี
ภทัราลกัษณ์ จินตวนิช เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัราวดี เดชฉกรรจ์ คงคาราม เพชรบุรี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
ภทัราวดี สุขโขทยั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภทัราวรรณ คงวดัใหม่ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภทัริญา จนัทร์ทบั สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ภทัริน ประดิษฐบุญ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
ภทัรินทร์ เยื้อนจนัทึก สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภทัรีดา ใจอารีย์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภนัทิลา ธีราวิทย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภนัทิลา นพรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจมุง่มัน่สู่สงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์
ภนัทิลา สมรรถกิจวณิช หอวงั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภศัรา คงถาวร ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาดรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ภศัราภรณ์ พุกบุญมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภสักร ทองปัตย์ อสัสมัชญัสมุทรปราการ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภสัรธร ประกอบแสง ชลกนัยานุกูล ชลบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ภสัราพร นาคเดช เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ภสัสร มาลยั ลาดปลาเคา้พิทยาคม กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
ภสัสร์ภคั นิลเอก สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ภสัสรา พวงสุดา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ภากร สุธรรม สกลนครพฒันศึกษา สกลนคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา นครพนม
ภาคภูมิ ศรีสมบูรณ์ เพชรพิทยาคม นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ภาคยพิ์สุทธ์ิ พลางกูร มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาคยภู์มิ สีขมุเหล็ก ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ภาคิน แกว้ศรี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภาคิน เคา้ภูไทย มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาคิน วนัทวี สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภาคินี พิพฒัพงศต์ระกูล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
ภาณิตรา ทองใหญ่ ศรียาภยั ชุมพร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาณิสา ประสานวงศ์ สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภาณุเดช บวัช่วย พทัลุง พทัลุง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงบูรณาการ เกษตรศาสตร์
ภาณุพงศ ์บรรเจิดธนา อุดมดรุณี สุโขทยั เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาณุพงศ ์มณีรัตน์ สามคัคีวิทยาคม นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
ภาณุพงศ ์เล็กสาด ชลประทานวิทยา นครปฐม สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภาณุพงศ ์อินทะแสน ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภาณุภรณ์ แหทรัพย์ ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ภาณุมาศ เศรษฐสุข พทัลุง พทัลุง รัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภาธรณ์ ไทพาณิชย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภานิชา อุดเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร เกษตรศาสตร์
ภานุเดช ศิริเวช เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภานุพงศ ์ล้ีสกุล พนสัพิทยาคาร ชลบุรี ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
ภานุพงศ ์สุกใส ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภานุมาส พงคส์วสัด์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลีผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นภาษา นเรศวร
ภานุวฒัน์ วงศศิ์ริวิวฒัน์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาทศันศิลป์ผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นทศันศิลป์ นเรศวร
ภานุวิชญ ์ช่วยศรี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภาพชัร ยงยอด นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ภาภณัฑ ์วิจิตรศิลป์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภารดี บุญรอด สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ภารดี พิพฒัพงศต์ระกูล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์ 
ภารวี ศรีแฉลม้ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภารินทร์ ดอนพิลา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นิติศาสตร์ นเรศวร
ภาวดี แกว้อมัพร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภาวิกา แกว้ทองมา สตูลวิทยา สตูล นิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภาวิณี พงศพ์ชัราพนัธุ์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภาวิณี พรหมเดช เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
ภาวิณี เรืองชยัศิวเวท ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ภาวิณีย ์วาริพนัธ์วรกุล เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภาวิดา เพชรฤทธ์ิ บูรณะร าลึก ตรัง รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาวิต ชาวศรีทอง สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภาวิตา ภทัรปกรณ์ พระหฤทยัดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
ภาวิน พจนารถ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ภาวินี คูภานุมาต นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ภาวินี นุย้ขาว สภาราชินี ตรัง ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาศิณี ลอ้มวงษ์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภาศุญา ธนพรไพศาล ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง นครปฐม ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ภาสกร งามพกัตรา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภาสวิชญ ์ศรัณยนิพทัธ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาสวุฒิ เอ้ือเฟ้ือ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภาสินี จงรักษธ์นกิจ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ. เกษตรศาสตร์
ภาสินี ฉัตรวิทยาทรัพย์ ปัญจทรัพย์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภาสินี วงคช์ยั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
ภิญชญานิจฉ์ ประดิษฐ์พงษ์ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภิญญดา โตประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สงัคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ เอกความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ศรีนครินทรวิโรฒ
ภิญญดา รักดีแข เทพลีลา กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภิญญดา สุทธิโสภาอาภรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ภิญญดา สุนนัตะ๊ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภิญญาดา กาษรสุวรรณ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ภิญญู มาหินกอง ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ดุริยางคศาสตร์  สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง ศิลปากร
ภิรมณ ศรีสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง จิตวิทยา รูปแบบท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภีร์ เพียงพอ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภีรภทัร์ เพ็ชรปัญญา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี บญัชี ขอนแก่น
ภีระพงศ ์ฐิติเมธาภิรมย์ วดัราชโอรส นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูตะวนั แป้นชุม พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภูตาวนั วงษห์งษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ภูน ้าฟ้า รอตศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภูบดี แยม้นิล เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ภูบดี ศรีขาว พทัลุง พทัลุง ทล.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร(เทคโนโลยกีารผลิตสตัว)์ประเภทมาเรียนต่ะนอ้ง ราชภฏัสงขลา
ภูเบศ ฝีปากเพราะ สตรีศรีน่าน น่าน เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูผา โกมลภิส ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
ภูผา ป้อมเงิน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภูผา ผ่องประเสริฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภูผา ภู่พฒันะกูล นครสวรรค์ นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภูมิ พะลงั สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ภูมิฐนนท ์ค  ามณีวณิชวงศ์ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน อุตสาหกรรมอาหารวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิไทย จิตมงคลทอง ดอนบอสโกวิทยา นครปฐม วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ภูมินทร์ กาวีวน พิริยาลยั แพร่ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูมินทร์ เสาร์แกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ภูมินทร์ หวนัเตะ๊ แสงทองวิทยา นครปฐม วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ภูมิบดินทร์ จ  านงคศ์ร ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูมิปกรณ์ ณ บางชา้ง สตรีพทัลุง พทัลุง เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ภูมิปัญญา พร้อมจะบก ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูมิปัญญา สาธกุไร พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิพงศ ์สะพะพนัธุ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช รัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ภูมิพลงั พูนศรี พิชยัรัตนาคาร ระนอง วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูมิพฒัน์ ชยัอศัวนนัต์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูมิพฒัน์ พิเชฐพงษานนท์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูมิพฒัน์ สิงห์อุต หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ภูมิพฒัน์ สืบเช้ือ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ภูมิพิทกัษ ์ภู่เจริญ สุรวิวฒัน์ นครปฐม การบญัชี เกษตรศาสตร์
ภูมิพิทกัษ ์ภู่เจริญ สุรวิวฒัน์ นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ภูมิพิทกัษ ์ภู่เจริญ สุรวิวฒัน์ นครปฐม วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ภูมิพิสิฐ เหมือนดวง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูมิภทัร ซิมอารียรั์ตน์ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูมิภทัร แซ่ล้ิม สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีค.อ.บ.อุตสาหการ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ภูมิภทัร เนียมฤทธ์ิ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูมิภทัร เพ็งจนัทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
ภูมิภากร ก าแพงเพชร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภูมิรพี เส้งนนท์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา สาขาวิชาเกษตรศาสตร สงขลานครินทร์
ภูมิระพี สมณะ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
ภูมิสนัต ์พนัพิชิต สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภูเมธา อภิชาญโภคิน สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ภูเมศ อริยพนัธ์พิทกัษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ภูเมศวร์ ร่วมรส ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ภูเมศวร์ ร่วมรส ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ขอนแก่น
ภูรัฐญา อ านาจ บา้นหม่ีวิทยา ลพบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
ภูริ ดอกไม้ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย เศรษฐศาสตร์ความสามารถดีเด่นระดบัชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริช เจริญกุล วชิราวุธวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริช บุญศิริเภสชั สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ภูริช ศิริกุลชยักิจ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
ภูริช ศิริกุลชยักิจ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ภูริชญา เกิดสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
ภูริชญา โกเมนไทย อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ภูริชญา เขมวราภรณ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ภูริชญา จึงธีรพานิช สระบุรีวิทยาคม สระบุรี มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูริชญา บูรณะโอสถ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภูริชญา โพธ์ิพนัธ์ นครสวรรค์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูริชญา เรืองนาค เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริชญา วงศไ์พบูลย์ ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
ภูริชญา วรฤทธ์ิเรืองอุไร ศึกษานารี นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูริชญา สมทรัพยส์ถิต นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ภูริชญา สารคาญ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภูริชญา สิริพรรณพงศ์ ราชินี กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ)เพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
ภูริชญา สุวรรณสะอาด พทัลุง พทัลุง บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ภูริชญา อภิญญาภิชน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภูริชญา อินทศร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูริชา หนูเสมียน หอวงั นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภูริณฐั กุลเศรษฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ภูริณฐั ทองขะโชค หาดใหญ่วิทยาลยั2 สงขลา ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ภูริณฐั เน่ืองเยาว์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ภูริณฐั เผ่าโสภา สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
ภูริณฐั มีเสน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
ภูริณฐั วงษก่์อ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(สถาปัตยกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ภูริเดช แกว้โกมล แสงทองวิทยา นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ภูริเดช ทางทอง วดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูริตา รัตนคีรีพฤกษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภูรินท ์คงใหญ่ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศพิเศษ ธรรมศาสตร์
ภูรินทร์ แกว้ทอง สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ภูรินทร์ มาลา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ศิลปากร
ภูรินทร์ มาลา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ภูรินทร์ เสือดาว วิสุทธรังษี กาญจนบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ภูริพงศ ์นวลใย กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์
ภูริพฒัน์ จนัทรประทกัษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี อุบลราชธานี
ภูริพฒัน์ ล้ิมจิตรกร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองคก์าร,การปกครองทอ้งถ่ิน) อุบลราชธานี
ภูริภทัร ด าสี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูริภทัร ธนชยัสินวงศ์ บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภูริภทัร สุขสี สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ภูริวจัน์ บุษยะธนนัตช์ยั ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูริสา สุขดี บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง มนุษยศ์าสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
ภูรี สุขประเสริฐสม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือบูรณาการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูวดล มีบุญ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ริหารธุรกิจ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
ภูวดล วุฒิศกัด์ิ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ภูวเดช เกิดศิลป์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ภูวเดช มะจะกรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ภูวเดช หงษเ์หมือน สระบุรีวิทยาคม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูวนิดา หิรัญธนาวงศ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ภูวฤทธ์ิ สุวรรณกูฏ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ภูวศิณ สายทองแกว้ สภาราชินี ตรัง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
ภูวษา วรรณสุทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
ภูวสุ ร่มไทร ฤทธิยะวรรณาลยั นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ภูวินรดา อินทมูล สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ภูวิรินทร์ จุลานุพนัธ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ภูวิศ ผลพฤกษา นิรมลชุมพร ชุมพร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ภูวิศ วรกิจ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ภูษณิศา ถนอมชยัสนิท อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ภูษณิศา บุตรแกว้ พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ นครปฐม วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
ภูษณิศา ภาทนัณ์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ภูษณิศา ศรีปรีชาการกิจ สตรีวดัมหาพฤฒารามพระบรมราชินูปถมัภ์ นครปฐม ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ภูสิทธิ ทองเสมอ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
ภูสุฎา อุเทนหลอย วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต นเรศวร
มฆวรรธน์ ไตรอคัรรัตน์ สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
มงคล อินอ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
มณฑกานต ์ขวญัพรหม อสัสมัชญัล าปาง ล าปาง นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ เชียงใหม่
มณฑกานต ์ขวญัพรหม อสัสมัชญัล าปาง นครปฐม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เชียงใหม่
มณฑล บุญเพชร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
มณฑสร นอ้ยลมทวน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
มณฑิรา พุฒทอง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
มณฑิรา มีช านาญ ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
มณฑิรา หนูวิไล หาดใหญ่วิทยาลยั2 สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์ 
มณธิดา บุญลอ้ม อมัพรไพศาล นนทบุรี วิทยาลยับรูณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
มณิชญา หยทูอง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
มณิศรา ลาภผล พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มณิศวรรณ บวัโทน ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
มณิสรา ชูทว้ม กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
มณีกรณ์ พีรภทัร์หิรัญ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
มณีกาญจน์ กลา้หาญ กรรณสูตศึกษาลยั นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
มณีนพรัตน์ วชัรโยธิน สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มณีรัตน์ มหานิล ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มณีรัตน์ วนัหอม มธัยมวดัมกุฏกษตัริย์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
มณีรัตน์ ศิลปพาณิชยเ์จริญ ศึกษานารี นครปฐม ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มณีรัตน์ เสียงใส อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มณีลกัษม ์พรวฒันากุล สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกมพฒันาบณัฑิต วลยัลกัษณ์
มณีวรรณ ทองพนัธุ์ สตรีอ่างทอง นครปฐม เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
มทนาลยั เจียวก๊ก สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
มทนาลยั เจียวก๊ก สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
มธุรดา สามญัเขตกิจ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
มนกานต ์เกียรติยศวีรกุล วิสุทธิกษตัรี สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
มนจิรา ชนินทร์ประเสริฐ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอ้มูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มนชนก ตรีรัญเพ็ชร สุวรรณวงศ์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
มนชนก โสวจนัทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) (หลกัสูตร 2 ปริญญา) ศิลปากร
มนชนก อุทยาภมรวฒัน์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มนตณ์พรรณ ลิมสมนึก คุรุประชาสรรค์ ชยันาท โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
มนตน์ทัธ์ เทียนธีระบุญญา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ศิลปากร
มนตรา ยาเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
มนทิชา โสพิมพ์ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
มนนทัธ์ ภูริภทัรพนัธุ์ ปากพนงั นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ / การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์ 
มนมนต ์แกว้ก่ิง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการโรงแรม ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
มนรดา บุตรแกว้ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
มนสิชา เกาไศยานนท์ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มนษันนัท ์โคตะบิน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริหารศาสตร์ การตลาด อุบลราชธานี
มนสัชนก กองไธสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นิเทศศาสตร์ รูปแบบท่ี1จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
มนสัชนก จรตพืช กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการตลาดมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
มนสัชนก บวัตน้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
มนสัชนก โพนสูง กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
มนสันนัท ์ขจรวงศว์ฒันา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
มนสันนัท ์จูสวสัด์ิ ชลราษฎรอ ารุง นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
มนสันนัท ์เผือกขาวผ่อง ชลกนัยานุกูล ชลบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนามพิเศษ ศิลปากร
มนสันนัท ์โอคง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์
มนสัพร เพชรา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
มนสัวดี เกิดบุญศรี เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มนสัวรรณ สุรกิจ นครนายกวิทยาคม นครนายก เศรษฐศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
มนิชญา ปานด า เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาการจดัการ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
มยริุญ ทิมินกุล สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
มยรีุ ชวนประสงค์ บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก วท.บ.วสัดุศาสตร์ ธรรมศาสตร์
มรรษกร โชคคณาพิทกัษ์ สตรีนนทบุรี นนทบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
มริศรา เหตุเหล๊าะ พฒันาศาสตร์มูลนิธิ สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สงขลานครินทร์
มลทิชา อกัษรทิพย์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
มลทิพย ์กะลนัตนั สภาราชินี ตรัง ศึกษาศาสตร์ / ภาษาไทย สงขลานครินทร์ 
มจัญลิ์น มูฮ าหมดัอายบุ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
มชัฌิมา ชยักิจ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
มซันีย ์ฮานาฟี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
มญัชุภา บุญเสริม สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
มญัชุสา เหมรา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
มญัญชุ์พร จงสุกวีวงศ์ สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
มณัชุภรณ์ จนัทโชติ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
มณัฑนา กรมรินทร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
มณัฑนา แกว้อ าภา สมุทรปราการ สมุทรปราการ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
มณัฑนา คิดดี ประชารัฐธรรมคุณ ล าปาง เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาเทคโนโลยกีารพิมพดิ์จิทลัและบรรจุภณัฑ ์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
มณัฑนา บุญบนัดล ชลประทานวิทยา นนทบุรี บริหารศาสตร์ การบญัชี อุบลราชธานี
มณัฑนา อิทธิรักษช์ยักุล สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มณัฑิตา ดายดสักร บุญวฒันา นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
มทันพาธา ชยัฤกษ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
มทันา ณรงคศ์กัด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
มทันียา ด าศรี ศรียาภยั ชุมพร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
มทันียา สุระมานนท์ สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
มทัวนั วงศารุจิโรจน์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
มลัลิกา เลิศวิชโย มธัยมวดันายโรง นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
มาตรั หมดัจารุ เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
มาติกา เกรียงถาวร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
มาติกา มัน่คง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนภาษาไทย เกษตรศาสตร์
มาตุภูมิ มาชยัภูมิ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
มาธวี พรพนาวลัย์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวนั นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
มาธาวี สุขเลิศแลว้ นครสวรรค์ นครปฐม มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
มาธินี ทองจีน เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มานพ ขจรเวชไพศาล อสัสมัชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ม่านฟ้า พงศศ์รีมาศ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มานิตา บวังาม มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
มานิตา วงแกว้ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
มานิตา สกุณา ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
มาริชา กุศลเอ่ียม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
มาริสา ครองสิงห์ วาปีปทุม มหาสารคาม ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ บช.บ. เกษตรศาสตร์
มาริสา พนัธุนุ์ช วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
มาริสา หรทึก นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
มาริสา หรทึก นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
มารีน แจ่มศรี บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ม่ิงขวญั ชูมงั หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ม่ิงมงคล คา้ธญัญมงคล สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอลัลสัเตชนัอาร์ต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ม่ิงมุกดา วงศแ์สนค า มุกดาหาร มุกดาหาร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส์รับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มินตรา บวรนฤเดช สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
มินทกานต ์ถนอมไถ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มิเรียม ขวญัชยั เทศบาล6นครเชียงราย นครปฐม ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
มิลนัดา ดาวลัย์ นครสวรรค์ นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มิลิลญา ธรรมสถิตยม์ัน่ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี อุตสาหกรรมอาหาร Culinary Science and Foodservice Management (International Program) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
มีนรดา กีรติเสนีย์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วท.บ.รังสีเทคนิคพิเศษ ธรรมศาสตร์
มีนา บุญคง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
มุกตาภา สีทานอก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มุกรวี ธีร์ธรรม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลสัเตชัน่อาร์ต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
มุขสุดา วงเวียน ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มุจลินทร์ พลแกว้ หล่มสกัวิทยาคม เพชรบูรณ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(สถาปัตยกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
มุทิตา งอกงาม สตรีอ่างทอง อ่างทอง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
มุทิตา มะลิลา สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
มุทิตา สุขโสภี พิจิตรพิทยาคม พิจิตร วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)รับตรงโดยคณะ นเรศวร
มุทิตา สุขโสภี พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สงัคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
มูซอฟัตร มินหะรีสุไรมาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
มูอนัน่ี จางวาง สตูลวิทยา สตูล วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
เมขลา จงใจ ศรียาภยั ชุมพร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เมขลา พูนแกว้ อสัสมัชญั นครราชสีมา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนหลุยส์
เมทิตา ดวงค า ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
เมทินี ลุกลาม ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย กาฬสินธ์ิุ
เมทิยา วีระภาคยก์ารุณ ยพุราชวิทยาลยั นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
เมธสั เก้ือกูล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
เมธา สงัเวียนดี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
เมธาพร แซ่เบ๊ อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
เมธาพร ยอดค า เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เมธาวดี จินากูล นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
เมธาวิน สวคนธุ์ นวมินทราชูทิศ ทกัษิณ สงขลา หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงทรัพยากรอาคาร) นวมินทราธิราช
เมธาวี แกว้กรรณิพากร วดันวลนรดิศ นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
เมธาวี แซ่หลิม พิชยัรัตนาคาร ระนอง บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
เมธาวี ปรีชล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศศ.บ.สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
เมธาวี วงศส์วสัด์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
เมธาวี ศรีไพศาล วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
เมธาวี สาธิตอภิวนัท์ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เมธาวี อบมา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษและการส่ือสาร อุบลราชธานี
เมธาวุฒิ จินาวลัย์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
เมธาสิทธ์ิ ขนัติกิจ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
เมธาสิทธ์ิ บุญแน่น บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) ชลบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เกษตรศาสตร์
เมธิกร แถลงกิจ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
เมธิกา คงเฟ่ือง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการอุตสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเท่ียวร่วมสมยั) เกษตรศาสตร์
เมธิกานต ์เวชสุวรรณ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เมธินี ฐิติสมิทธ์ เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
เมธิส โพธ์ิก่ิง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เมธิสา มรกตศรีวรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เมยาวี มาทรง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
เมริษา คงตะแบก สตรีวดัอปัสรสวรรค์ นครปฐม ศศ.บ.ภาษาเยอรมนั ธรรมศาสตร์
เมวาตี วารีกูล แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
เมษญาณ์ พงษศิ์ลา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เมษนีย ์แกว้งอก นารีวุฒิ ราชบุรี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
เมษยา บุญสนิท สตรีพทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เมษร์านี กุลดา ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
เมษา สุวรรณชาตรี คณะราษฎรบ ารุง ยะลา สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เมษินี อภิกุลชาติกิจ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ยงกฤต พวงพิกุล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลีพิเศษ ศิลปากร
ยงรภสั แกว้นพรัตน์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ยมลยงยศ อนรรฆจีระพงศ์ บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ยลดา ใจเด็ด นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ยลรดา ทองสิงห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ยศกฤต อ านกัมณี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ยศนนท ์สุวรรณะ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
ยศนนัทน์ ศรีภกัดี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ยศพนธ์ อนนัตสิ์ทธิพร พนสัพิทยาคาร ชลบุรี การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ยศพล ศรีวรา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ยศภทัร ตนัประทุมวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ยศภทัร เป็ดทอง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด)์ วลยัลกัษณ์
ยศภทัร สถิรปัญญา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ยศยา ซาฟีอี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
ยศวดี เกิดภู่ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
ยศวดี มาสวสัด์ิ สระบุรีวิทยาคม นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ยศวดี ลดัดาโชติ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ยศวดี ศรีน่ิม ธิดานุเคราะห์ สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ยศวดี สมแกว้ สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ยศวดี สุกรีฑา สตรีนนทบุรี นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ยศวรรณ กงัวาล อุดมดรุณี สุโขทยั บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ยศวฒัน์ ชวนินทวิสุทธ์ิ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ยอดอนงค ์ฤทธ์ิฉ้ิม พทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ / ภาษาเกาหลี สงขลานครินทร์ 
ยอห์น ฮี คิม เซนตเ์มร่ี อุดรธานี อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ยสัมิน แหละหมดั มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ยากร อ่อนทองหลาง ราชวินิต มธัยม นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ยาซมี มาหามะ นราธิวาส นราธิวาส ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
ยิง่พนัธุ ์เมฆตรง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
ยิง่ยศ อินทนุ พทัลุง พทัลุง ภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
ยทุธนา คลา้ยชาวนา สระหลวงพิทยาคม พิจิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑผ์ูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นทศันศิลป์ นเรศวร
ยพุเรศ หลกัสมบูรณ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ยพุาสิริ ผา้เจริญ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย ศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ยวุดี องัคสยาวฒัน์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ยสุรอ หลีขาว พิมานพิทยาสรรค์ สตูล เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ยสุรีนา กาหมะ๊ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
เยาวลกัษณ์ แกว้พวง ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยและการส่ือสาร อุบลราชธานี
โยษิตา ธนาศรีพนม พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โยษิตา นิลพฒั สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
โยษิตา วงษร์ะบิลนาม เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
โยษิตา วาสินานนท์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โยษิตา ศรีหงษ์ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
โยษิตา อ่อนศรี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โยสิกา กุดโอภาส ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
รชกร หัชลีฬหา ตราษตระการคุณ ตราด เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
รชต กิตติมงคล กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
รชต ธนารุ่งเรืองโรจน์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รชต พงษพิ์ศ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
รชต พนัธ์ครุฑ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รชต พุ่มมรินทร์ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
รชต มีมงคล เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รชตะ แกว้รอดฟ้า สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
รชนีกร บุตรแสง นาทวีวิทยาคม สงขลา รัฐศาสตร์ / การปกครอง สงขลานครินทร์ 
รชยา สุนทรหิรัญวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
รชยา หัตถเจริญกิจ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
รชสักมล ชวนส าราญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
รชิตา แกว้ศรีงาม พิบูลวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
รณกร จนัทร์ประสูตร์ ศรีธรรมราชศึกษา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
รณกร ยาบา้นแป้ง บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รณชยั มงคลมะไฟ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สตัวศาสตร์ และประมง อุบลราชธานี
รณฤทธ์ิ สีสุวรรณ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รณิดา จิรรุ่งธราเดช นารีวิทยา ราชบุรี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รดา กลา้สกุลวงศ์ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
รดา ชอบแต่ง วรนารีเฉลิม นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
รตนกมล ขาวละออ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
รตนพร จุฬามณี เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.นวตักรรมการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม (การพฒันาเชิงสร้างสรรค)์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
รตา มหัทธนศกัด์ิ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รตา มหัทธนศกัด์ิ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รติยา โคตนิจ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
รติยากร ขตัติ อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รติรัตน์ ต่ายใหญ่เท่ียง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รธีพงศ ์พูลสวสัด์ิ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาคพิเศษ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
รพีภทัร บวัมาศ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
รพีภทัร โพธ์ิเรือง สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
รภสัลดา ขาวทอง ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
รภสัสรณ์ เลิศยศลกัษณ์ ระยองวิทยาคม นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รภสัสรณ์ วงศว์ชัระกีรติ มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
รมตี สุวรรณบรรดิฐ แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
รมยธี์รา ทาบุญ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รมยน์ลิน ลกัขณา ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รมยน์ลิน ลกัขณา ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
รมณัยา อดทน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รมิดา ธรรมโชติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
รมิดา วนัสิงสู่ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รมิตา จิระวงศต์ระกูล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ นเรศวร
รมิตา ใจเยน็ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
รมิตา อติชาตพงษสุ์ข มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
รมิตา อุดมรัตน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รลิตา ไกรกราย มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
รลิตา ไกรกราย มหาวชิราวุธ สงขลา สงัคมศาสตร  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวงขา้ว วุฒิเรืองกุล นครนนทวิ์ทยา 2 วดัทินกรนิมิต นนทบุรี ศศ.บ.สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
รวิกานต ์จิรฐิติโชติ ตราษตระการคุณ ตราด เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รวิช สิงหะชยั สายปัญญารังสิต นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
รวิชช ์อริยชยัสกุล พิริยาลยั แพร่ บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รวิชา ศรีสลบั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
รวินนัท ์วิทยาเกียรติเลิศ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
รวินนัท ์สิงห์กวาง มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก ศศ.บ.ภาษารัสเซีย ธรรมศาสตร์
รวิพร จนัทรศร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชนั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รวิพร บุญสิน สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
รวิพร พระเวก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รวิพล เบามะเริง ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวิภา ฉัตรวิทยาทรัพย์ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รวิภา พิทกัษด์วงกมล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย เกษตรศาสตร์
รวิภาส คงสุทธิ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รวิวรรณ ตนัเจริญ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
รวิวรรณ ยิม้เนียม ระยองวิทยาคม ระยอง ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
รวิสรา ขจรผล สตรีสมุทรปราการ นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิคพิเศษ ธรรมศาสตร์
รวิสรา ข  าเลิศ สิงห์บุรี สิงห์บุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
รวิสรา เจริญสุข สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รวิสรา นิยากร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รวิสรา ไผ่สมบูรณ์ วดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รวิสรา โยทสิงห์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
รวิสรา วิลยัพงษ์ มธัยมวดันายโรง นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขา วท.บ.(วิทยาการและเทคโนโลยดิีจิทลั) มหิดล
รวิสรา โสมนสันานนท์ ค  าชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร ครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา นครพนม
รวีนนัท ์ครุสนัธ์ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
รวีโรจน์ จารัตน์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รวีโรจน์ วฒันชยัเสรีกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รวีวชัร์ อนนัตศิ์ริกมล พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
รษิณ โลดโดด ราชโบริกานุเคราะห์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
รสกร ชาตรีทพั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รสกร หัสเกิด กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
รสริน ทว้มทองดีเดชนะ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา นเรศวร
รสสุคนธ์ โพธ์ิงาม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
รสา แกว้บริสุทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
รสา สุขะวฒันะ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวนั กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
รสิกา สุวรรณรัตน์ หลงัสวนเทศบาลอุปถมัภ์ ชุมพร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
รสิตา ชินบุตร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์
รอซิดีน เจ๊ะมามะ นราธิวาส นราธิวาส นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ระวิวรรณ คุณากูลสวสัด์ิ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รักษช์นิตว ์ศิรสิทธ์ิธนภทัร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
รักษติ์กานต ์ผลรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม ศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ อุบลราชธานี
รักษส์มร สมร นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รักษสุดา รักวงษว์าน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
รักษิณา รอดรักษา เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รักษิตา สีหะวงษ์ เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รังสินี แกว้พรายตา พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รังสิมนัตุ ์ไตรรัตนานนท์ สาธิตสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
รังสิมา ค  าช านาญ มารียอุ์ปถมัภ์ นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รังสิมา เฉลิมวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
รังสิมา วงศก์ลัปฐิติ ธิดานุเคราะห์ สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
รังสิมา สว่างเนตร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
รัชกฤช รุ่งโรจน์ นางรอง บุรีรัมย์ ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
รัชชานนท ์กาลจกัร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ การปกครอง อุบลราชธานี
รัชชานนท ์คงชิต เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สงขลานครินทร์
รัชชานนท ์แจ่มหมอ้ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัชชานนท ์ลิบนอ้ย สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
รัชชานนท ์ศรีธนสาร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
รัชชานนท ์สมคัรการ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รัชเดช มหัตถนาพาณิช เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ แขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัชตฤณ ทองนที ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัชตะ เจียรกุล ยวุทูตศึกษา2 อุบลราชธานี วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
รัชธิดา ค  าสม เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
รัชนก ทีปะปาล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รัชนิดา พิเชฐพงศท์วี มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาไทย อุบลราชธานี
รัชนิดา ยว๊ดกงั พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
รัชนีกร พรมมุณี ศรียาภยั ชุมพร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รัชนีกานต ์ตน้พิกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปทุมธานี ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
รัชนีรมณ์ อิวิโส สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
รัชพล ช่วยชีพ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยดิีจิทลั มหิดล
รัชพล ร่ืนสายชล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รัชภูมิชยั โพธ์ิแสง นครสวรรค์ นครสวรรค์ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัชริญา ค  าวิเศษ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เชียงใหม่
รัชริญา ค  าวิเศษ เพชรพิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี เชียงใหม่
รัญชณิ์กา สุคนธมาน ราชินี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
รัญชดา ขนุฤทธ์ิ ธิดานุเคราะห์ สงขลา โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
รัญชิดา ถ่ินทบัปุด ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
รัญชิดา รัศมี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
รัญชิดา สราญฤทธิชยั ระยองวิทยาคม นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัญชิดา สุขเขียว วรนารีเฉลิม สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ / วาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
รัญชิดา อนนัตอ์าชญาสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
รัญชิตา สิริวฒันวงศช์ยั สตรีวิทยา นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัฐณฏัฐา ราชะพร้ิง เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก อกัษรศาสตร์ เอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
รัฐธรรมนูญ สมวงศ์ ค  าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
รัฐธิปัตย ์สินวีรุทยั แม่สะเรียง "บริพตัรศึกษา" แม่ฮ่องสอน นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
รัฐธีร์ สุวรรณแสงชูโต บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รัฐนนัท ์ไชยณรงค์ สตรียะลา ยะลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
รัฐนนัท ์รัตนโสภณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เคร่ืองมือเอกดนตรีสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัฐพงษ ์เขียวมณีรัตน์ เรณูนครวิทยานุกูล นครปฐม นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
รัฐพล วงษกิ์ติคุณ สตรีวิทยา2 นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
รัฐพล สุภาคาร เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รัฐภาค อยูโ่ต เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์
รัฐภูมิ ประดู่ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รัฐศดิศ สมิตเมฆ ศรีราชา ชลบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสสู่โรงเรียนตน้น ้า เกษตรศาสตร์
รัตติกา จูห้อง สามคัคีวิทยาคม นครปฐม สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
รัตติกาญจน์ แกว้หลา้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัตติกานต ์แกว้เพ็ชร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รัตติกาล ผลเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รัตติเทพ จินา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัตตินนัท ์จิราพงศรั์กษ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รัตติยาพร อุดมพนัธ์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคมเด็กดีมีท่ีเรียน นเรศวร
รัตนกมล กองแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ ศศ.บ.ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
รัตนชฎา เตียวจ าเริญ โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัตน์ชาภรณ์ วิเศษ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ สงขลานครินทร์ 
รัตน์ณนนัท ์เหลืองอร่าม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
รัตนมณี ถนัพลกงั เมืองถลาง ภูเก็ต ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญ่ีปุ่ น เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
รัตนมน เชาวน์ไว สงวนหญิง สุพรรณบุรี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
รัตนมน เทียมหินตั้ง ภูเขียว ชยัภูมิ พยาบาลศาสตรบณัฑิต ราชภฏัชยัภูมิ
รัตนรัตน์ ศรีเจริญ วิสุทธิกษตัรี กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
รัตนวลี โคตรบุตร ค าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์
รัตน์ศิรินทร์ โลหะลกัษณาเดช บูรณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รัตนสิน สินธนบดี ศรีสว่างวงศ์ สงขลา บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
รัตนา เจียรอญัมณีกุล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนพิเศษ) (หลกัสูตร 2 ปริญญา) ศิลปากร
รัตนา ไชยธงรัตน์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รัตนา แซ่ล้ิม สงวนหญิง สุพรรณบุรี วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รัตนาภรณ์ แซ่หลี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
รัตนาภรณ์ ประจงกร นารีวุฒิ ราชบุรี สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รัตนาภรณ์ ล้ิมวฒันาถาวรกุล สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รัตนาภรณ์ อุ่นแกว้ สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
รัตนาวลี แกว้นพรัตน์ เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
รัตนาวลี จ  ารัสประเสริฐ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร /สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
รัตนาวลี สิงห์เวียง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
รัตสิมากรณ์ สิทธิพนัธ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
รับขวญั ธีรอิทธิพฒัน์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
รัสเซีย หลีเจริญ หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา บริหารธุรกิจ บญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
ราชภูมิ ฮวบเอ่ียม วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ราเชนทร์ ธุมา พทัลุง นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์
ริญญาภทัร์ จิรโชคภานุวฒัน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
รินทร์ฤดี แสงโพธ์ิทอง สตรีอ่างทอง อ่างทอง ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
รินมณี จกัรเสน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ราชภฏัอุดรธานี
รินรดา ช่ืนสุภคั เซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รินรดา พุฒิปัญญากุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
รินรดา มณีวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
รินรดา แสงแกว้ มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
รินรดา ใสสม ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รินลดา ม่วงงาม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ริฟฮาน เสียมไหม โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
รุ้งกานต ์เทียนฤกษ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รุ่งกานต ์ปิณฑโรจน์ปัญญา สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รุ้งทอง จ้ีเพ็ชร มหาวชิราวุธ สงขลา อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
รุ่งทิพย ์ขาวซงั ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
รุ่งทิพย ์นอ้ยวิสยั ศรียาภยั ชุมพร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
รุ่งนภา คุม้พรม พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
รุ่งนภา ผิวแดง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา คณิตศาสตร์ ราชภฏันครราชสีมา
รุ่งพิพฒัน์ ผุเพ็ชร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี การจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
รุ้งพิไล ปัดภยั สามคัคีวิทยาคม เชียงราย อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รุ่งไพลิน โกศล สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
รุ่งรวี ขอบข า นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
รุ้งระวี รุ้งเรืองระยบั ธิดานุเคราะห์ สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รุ้งรัตติกาล พ่ึงสมบติั เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
รุ่งรัตน์ ฉิมมา นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
รุ่งเรืองทรัพย ์มีมณี วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
รุ้งลาวณัย ์สุรินทร์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
รุ่งอุษา วิสชันาม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
รุจจิรา ตามนั ล าปางกลัยาณี ล าปาง โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
รุจนเรศ เผือกเงิน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รุจิกร อนนัตอมัพร ทุ่งหวา้วรวิทย์ สตูล เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
รุจิกาญจน์ จุลหอม เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
รุจิกานต ์ทองสิทธ์ิ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
รุจิกานต ์ศรีเกตุ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รุจิญา ชูศรีโฉม สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา เลือกสอบวิชาสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รุจิญาดา น่ิมสมบูรณ์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
รุจิรดา ดาวประทีป บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รุจิรา เจิมขนุทด โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
รุจิรา ผอมจีน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
รุจิราภรณ์ คชเสน พทัลุง นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
รุจีรา ค  าวงั สตรีศรีน่าน นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รุธิรา ตน้ทพัไทย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เรวตั ชูคง พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
เรืองธนภรณ์ ขนุทอง ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
เรืองยศ เธียรทิพยวิ์บูล อุดมดรุณี นครปฐม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เรืองฤทธ์ิ โชคชยัธนานนัท์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เรืองวิทย ์สว่างแสง ค าเข่ือนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พีชสวน สตัวศาสตร์ และประมง) อุบลราชธานี
เรือนแกว้ สุขเกษม ตะกัว่ป่า "เสนานุกูล" พงังา โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
โรมรัน เรืองรุ่งโรจน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
โรสนานี พิทกัษสุ์ขสนัต์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ไรบีนา สลามเตะ๊ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ไรวินทร์ เกตุสุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ฤทธิศกัด์ิ วฒันเรืองโกวิท เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฤทยัธรรม แซ่เจ็ง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลดา น่ิมนวลรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลดา ปามา ตากพิทยาคม ตาก วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
ลดา พจนาเทพารักษ์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ลดา อินทรภูติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ลภสั โกสินธุว์ฒันะ ระยองวิทยาคม นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
ลภสั พูนนายม มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ลภสัรดา นาวี ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
ลภสัรดา โพลง้อยู่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ลภสัรดา วีระพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
ลภสัรดา ศรีสุภา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ลภสัรดา สกุลรัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ลภสัรดา สุขสมยั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ลภสัรดา สุวรรณธนเดช หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ลภสัรดา แสงทบั หอวงั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลภสัรดา แสงห่ิงห้อย ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
ลรินธร ชยัเวชการ อู่ทองศึกษาลยั สุพรรณบุรี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ลลิดา แกว้ล าพูน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ลลิดา เพ็งแจ่ม ขขุนัธ์ นครปฐม บริหารศาสตร์ สาขาการบญัชี อุบลราชธานี
ลลิต มัน่หมาย หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ลลิตพรรณ มัน่สุทธ์ิ สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ลลิตภทัร ฉันทจิตปรีชา อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย เกษตรศาสตร์
ลลิตา จินดาวร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ลลิตา ทวีโชคถาวรสกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศศ.บ.รัสเซียศึกษา   (โครงการพิเศษ)พิเศษ ธรรมศาสตร์
ลลิตา นอ้ยบวั พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ลลิตา นาคสุ่น สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ลลิตา ปักการะโถ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ลลิตา ศรีเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ลลิตา สงัขก์ลาง สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ลลิตา เสง่ียมแกว้ สายปัญญา กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ลวิตรา พนัธุนิ์ธิ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชลบุรี ชลบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลกัศิกา ผาร่วง ตราษตระการคุณ ตราด นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ลกัษณ์ติกาล เฮียงโฮม บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ศิลปากร
ลกัษณพร เรือนค า พิริยาลยั แพร่ พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ลกัษณาพร ชาไทย จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา(โครงการพิเศษ)กลุ่มท่ีจดัการเรียนการสอนท่ี บางรัก กรุงเทพฯ(วิชาโทภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ น)ศิลปากร
ลกัษณารีย ์ฮวดศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ลกัษมณ เลิศศิลา ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วท.บ.อนามยัชุมชน ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ลกัษมน คงสวสัด์ิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลกัษมน บุญมาศ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
ลกัษมี กาเหว่าลาย ศรียาภยั ชุมพร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
ลกัษิกา ถาวรรณา ศรียาภยั ชุมพร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ลกัษิกา มหาครุธ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการเด็กไทยสู่สากล เกษตรศาสตร์
ลกัษิกา รักน่ิม พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ลกัษิกา ว่องกุลนาค ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ลกัษิกา ศิริสวสัด์ิ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ลกัษิกา ส าเร พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ลกัษิกา สูญกรรมรัตน์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ลกัษิกา อ่อนแกว้ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ลกัษิกา อ ่าอ่ิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
ลทัธพล กะการัมย์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
ลทัธพล ศรีเมือง อรุณวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ลทัธสิทธ์ิ สถิตพงศส์ถาพร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ลนัตา ทองเพชร เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ลยัยนิา หวดัแท่น ดารุลอูลูม สตูล ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลลัธริมา ภู่หม่ืนไวย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ลลัวลิยา สุรพิพิธ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพเิิศษ) เกษตรศาสตร์
ลาภิน ขิงทอง สนัโคง้ (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ลิตา้ ทองเกล้ียง สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ลินณรีย ์บุญอ่อน สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)นกัเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เกษตรศาสตร์
ลินลดา ทศันะ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ลิลลิล วรวะไล ไม่กรอก - โรงเรียน กาฬสินธุ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ลีน่า พลายพล พิชยัรัตนาคาร ระนอง ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ลีน่า วอลนัทาม เบญจมราชาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ลูน่า ไทยยิง่ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เลอพงศ ์จุมพล ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
เลิศ ดุษฎีคงมงคล ชลบุรี "สุขบท" นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
เลิศณฐัชยั จนัทร์พุ่ม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เลิศมงคล ชูแกว้ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาการจดัการศตัรูพืช และสตัว์ เกษตรศาสตร์
ไลลา คุม้สระพรหม สตรีศึกษา นครปฐม พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
วงพสัน์ พรทวีโภคทรัพย์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วงศกร ทองมา หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์รับนกัเรียนเพ่ือผลิตตน้แบบบณัฑิตAEC สงขลานครินทร์
วงศกร พิรุฬห์การกิจ เทพศิรินทร์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
วงศกร สุกใส มหาวชิราวุธ สงขลา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วงศธร หนูคลา้ย ฉวางรัชดาภิเษก นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
วงศว์รัณ นาคพานิช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วงษว์รชาติ วงษพิ์ทกัษ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาดุริยางคศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วชา ศรีวิชยั จอมทอง เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
วชิรญาณ์ ไทรทอง จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วชิรญาณ์ บุญสวสัด์ิ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วชิรดา พนัธ์ใหญ่ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วชิรวิชญ ์ชุ่มช่างทอง พนสัพิทยาคาร ชลบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
วชิรวิชญ ์รุ่งอญัมณี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี นนทบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วชิรวิทย ์พรธญักิจ ระยองวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วชิรวิทย ์สนัป่าเป้า พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ นครปฐม วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วชิระ สมแกว้ สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วชิราภรณ์ ดอกกะถิน สงวนหญิง สุพรรณบุรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วชิรายทุธ ศรีทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วณชัพร ดวงใจ ลาซาล กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วณฐัฐิตา นวลคลา้ย มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วณิชชกร วงัมูล ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น นเรศวร
วทนัยา ทานะมยั หนองแค"สรกิจพิทยา" นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วทนัยา พฤกกาเหลา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
วทนัยา รุ่งเรือง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วทนัยา ไฮห้ลี เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
วทิตา จีระมณีมยั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วนคีตา รอดโต ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วนชัพร ทัง่ศรี มารีวิทยส์ตัหีบ ชลบุรี ชลบุรี นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วนชัพร บูรณวรฐิติกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วนชัพร เสนาะกณัฑ์ ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
วนฐัศิกานต ์อิสระบูรณะฤทธ์ิ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
วนสันนัท ์ดาวดึงษ์ นาอินวิทยาคม อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วนสันนัท ์ภกัดี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ / การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว สงขลานครินทร์ 
วนสันนัท ์อินแหยม สระบุรีวิทยาคม นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
วนสัษา หะรารักษ์ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
วนารักษ ์ขนัตี พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สงัคมศาสตร์  วท.บ. สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วนาลี ศรีคราม ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม มนุษศาสตร์ ขอนแก่น
วนาลี ศรีคราม ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม มนุษศาสตร์ ขอนแก่น
วนิชชา นาโควงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
วนิดา ชยัเสนา สกลนครพฒันศึกษา สกลนคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา นครพนม
วนิดา แพ่งรักษ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วนิดา วรรณพงษ์ นครสวรรค์ นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วนิดา ศรีบุรินทร์ สตรีราชินูทิศ นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ราชภฏัอุดรธานี
วนิดา ศรีบุรินทร์ สตรีราชินูทิศ นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ราชภฏัอุดรธานี
วนิดา ศรีบุรินทร์ สตรีราชินูทิศ นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
วนิดา สิมลี สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
วนิดา หลีนวรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วนิดา เหลืองแดง สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
วนิสษา สุวรรณนารา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส นเรศวร
วรกมล ช่ืนเอ่ียม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
วรกมล ผจงศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
วรกมล เอ่ียมส าอางค์ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
วรกฤต อดุลยก์ร มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการการบริการและการท่องเท่ียวนานาชาติ(หลกัสูตรนานาชาติ) นเรศวร
วรกณัฑ ์สราง กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
วรกนัต ์พุ่มสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรกานต ์ค่อมบุสดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วรกานต ์เพ็ชรมีค่า หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
วรกานต ์สงัขว์รรณะ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
วรกานต ์อินทรณรงค์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์
วรกานต ์อินทรณรงค์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรกิจ ล่ิมสกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วรกิจ ล่ิมสกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรโชติ ชิตประเสริฐ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) เกษตรศาสตร์
วรโชติ ตนัวินิจ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์
วรโชติ วรารัตน์ธนาเวช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
วรณนั จนัทรจุติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรณนั โจว เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
วรณนั นุ่มนวล นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ มนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี นเรศวร
วรณนั เวศอุไร พิษณุโลกพิทยาคม นครปฐม นิติศาสตร์ นเรศวร
วรดา ทองประสาท บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วรดา ประตาทะยงั เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือบูรณาการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรดา เผือกศรี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรดา เลขาผล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วรดา อยูส่อาด บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
วรนนัท ์หาระคุณ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วรนิษฐ์ ลอ้เลิศวิไล ชลกนัยานุกูล ชลบุรี การผงัเมืองบณัฑิต ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วรนิษฐา เทียนขาว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สม.บ.การวิจยัทางสงัคม (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
วรนิษฐา นิลสงัข์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
วรนิษฐา สงัฆะภูมิ ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วรนิษฐาพร ธิติธนานนัท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
วรนุช สิทธิภาพ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
วรพงศ ์จ  าปา สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
วรพรต เปล้ืองทุกข์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรพล สมุทธารักษ์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรพิชญา ธีราทร สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วรภทัร จิรานนัตรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรภทัร พุทธกนัยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ ร.บ. วิชาเอกการเมืองกาปกครอง ธรรมศาสตร์
วรภทัร มะโหธร ลาซาล กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรภทัร์ วรสุขขงั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยวิีศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล
วรมนัต ์นาจนัทร์ พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรเมธ จนัทร์ทอง ชลกนัยานุกูล นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลีพิเศษ ศิลปากร
วรเมธ เอ้ืองพูลสวสัด์ิ ดลวิทยา กรุงเทพมหานคร พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรยทุธ์ ตนัติสนัถวพงศ์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรรณกวี ศิริคะรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
วรรณกานต ์กล่ินแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วรรณกานต ์แกว้แกม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
วรรณชนก ตรีเสถียร พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
วรรณพา สร้อยช่ือ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
วรรณภสัสร เดชด่านสมุทร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรรณภา ยอดทวี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
วรรณภา รัตนชยัยง เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกนัศึกษา ธรรมศาสตร์
วรรณรดา พลเสน สระบุรีวิทยาคม สระบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
วรรณรัชต ์สกุลศึก มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วรรณรัตน์ สุวรรณรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษ กาฬสินธุ์
วรรณรัตน์ แสงดี สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
วรรณวรี วรรณวโรทร ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วรรณวลี บุญทรัพย์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการตลาดพิเศษ ศิลปากร
วรรณวิญ ฉิมธนู สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
วรรณวิมล วิมล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรรณวิศา กออุทยัเสถียร สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วรรณ์วิษา ทองแผ่น พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรรณวิสาข ์ปานทอง ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรรณศิริ นิลเรือง หอวงั กรุงเทพมหานคร ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
วรรณศิลป์ สุขเสมอ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรรณษา เภากนั อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ นเรศวร
วรรณษา วงศณ์ะลา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วรรณษา หนูแสง พิบูลวิทยาลยั นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรณอร เพชรมุณี ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
วรรณิชา เนียมสร้อย เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิคพิเศษ ธรรมศาสตร์
วรรณิดา จอ้ยกลดั มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรรณิดา นวลสนอง พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ /  บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
วรรณิดา ละมูนกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรรณิศา กะการดี บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรรณิศา เขาบาท สภาราชินี ตรัง สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
วรรณิษา มุณีพรหม ป่าพะยอมพิทยาคม พทัลุง สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
วรรณิษา เมืองโคตร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาลยับรูณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
วรรธนะ วชัราเรืองวิทย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. (การตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
วรรวิษา นิลสุวรรณ ฤทธิยะวรรณาลยั 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วรรวิษา วรรณวงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรรษชล คงเกิด เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ แขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรษชล ดว้งคง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วรรษชล ภู่รอด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรรษชล ภู่รอด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วรรษชล ภู่รอด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วิทยาลยับูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
วรรษมน ทรัพยว์ฒันาการ อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรรัตน์ มงคลสระ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
วรฤทธ์ิ ศรีสมบติั เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรลกัษณ์ บุตรพรม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ การบญัชี อุบลราชธานี
วรลกัษณ์ บุตรพรม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ คณิตศาสตร์ ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
วรลกัษณ์ เมธยานนัท์ วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
วรวรรณ สุวรรณพิพฒัน์ มหาวชิราวุธ นครปฐม ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชา 
การจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์
วรวรรปกรณ์ ประกอบทรัพย์ บรรหารแจ่มใสวิทยา3 นครปฐม ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรวรรษ ชะล านยั เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วรวลญัช ์สุมนารุจิรางค์ เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ กลุ่มใชเ้กณฑค์ะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
วรวุฒิ เขม็ทอง วดัโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วรวุฒิ ทองเผือก พิบูลวิทยาลยั นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกสงัคมศึกษา เลือกสอบสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรวุฒิ มนจ้ิงหรีด นางรอง บุรีรัมย์ ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วรอิศรา หนูวงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรัชญ ์ซาฟาร์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรัชญา บุญเพ็ชร์ มหาวชิราวุธ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วรัชยา แก่นเงินตรา เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
วรัชยา แกว้ตนั หล่มเก่าพิทยาคม นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
วรัญญา กนัทะมา สารวิทยา นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัญญา กุลชิต สุรนารีวิทยา นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
วรัญญา แขง็แรง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
วรัญญา แช่มภกัดี มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครนครปฐม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัญญา ตอนสี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
วรัญญา ตอนสี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ ธรรมศาสตร์
วรัญญา ปินะกาเส สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ปทุมธานี สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วรัญญา ผสมทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร/ภูมิทศัน์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วรัญญา มิชิฉัยยะ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
วรัญญา วิเชียรผลา สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรัญญา วิริยสิทธาวฒัน์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วรัญญา ศรีมณี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
วรัญญา สามศรีทอง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
วรัญญู อยูนิ่ยม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี2ธรรมศาสตร์
วรัณตรี ไพศาลศิลป์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรัตถ ์สารบรรณ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
วรันธร แกว้บุญเรือน สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรันธร ม่วงทิพย์ พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วรากร จนันวน สตรีพทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ราชมงคลศรีวิชยั
วรากร ด ารงคก์ุล แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น ประมง เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
วรากร อศัวเทวินทร์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรางคค์ณา บุญเดช นารีนุกูล อุบลราชธานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
วรางคณา จิรพรเกษมสุข กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เกษตรศาสตร์
วรางคณา เหมือนศรีชยั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรางคภ์รณ์ สนัติชยักุล ภาชี "สุนทรวิทยานุกุล" พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วรางครั์ตน์ โชติเสถียรธรรม มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
วราพร คณิตนนัทกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
วราพร คดัทะเล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วราพรรณ จนัทร์นุ่ม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วราพล ชวนกระโทก มารียวิ์ทยา นครราชสีมา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วราภรณ์ ค  ามณี มหาวชิราวุธ นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วราภรณ์ ค  ามณี มหาวชิราวุธ นครปฐม นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วราภรณ์ ช่วยนวน ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
วราภรณ์ ดอกไม้ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
วราภรณ์ บุญประเสริฐ ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ราชภฏัอุดรธานี
วราภรณ์ พนัธวตัร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 (สตรีวิทยา4) นครปฐม อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วราภรณ์ เพ่ิมพูล อุดมดรุณี สุโขทยั มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาการจดัการ เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
วราภรณ์ มีคง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
วราภรณ์ มุง่หมาย เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ศศ.บ.รัสเซียศึกษา   (โครงการพิเศษ)พิเศษ ธรรมศาสตร์
วราภรณ์ เวชสาร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
วราภรณ์ ศรีวนัชยั เบญจมราชานุสรณ์ นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
วราภรณ์ อ่อนนางาม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วราเมธ เมืองเหลือ พิจิตรพิทยาคม พิจิตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นเรศวร
วรายทุธ ศิริบุรมย์ วดัเขมาภิรตาราม นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วราลกัษณ์ เจียมประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาบญัชี ขอนแก่น
วราลกัษณ์ เจียมประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ นครปฐม บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาบญัชี ขอนแก่น
วราลกัษณ์ ร ามะนะกิจจะ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์
วราลี นาคทรรพ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วราลี วงศนิ์ลจนัทร์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิซามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาองักฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริทธร ยางทอง ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริทธ์ิ ใจเยน็ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริทธ์ิ ศิริชุมแสง สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริทยา ลี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรินทร ช่วยวฒันะ สิรินธร สุรินทร์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วรินทร ถึงเสียบญวน สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร เทคโนโลยกีารจดัการผลิตพืช 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรินทร ทองมี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วรินทร พูลทอง ชยันาทพิทยาคม ชยันาท ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วรินทร ยาฮาตะ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
วรินทร ยนืยง สิรินธร นครปฐม บริหารธุรกิจและการบญัชี ขอนแก่น
วรินทร ยนืยง สิรินธร นครปฐม บริหารธุรกิจและการบญัชี ขอนแก่น
วรินทร รักษมาตา ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วรินทร วงัลาด นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
วรินทร ไวยศิลป์ พระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
วรินทร ศิริมงคล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
วรินทร์ทิพย ์พ่วงเล็ก มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วรินทร์พชัร เบญจพิพฒัน์กุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรินทรา อ่ิมบุญสุ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีเทคโนโลยอุีตสาหกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วรินทิรา บุตรชยั นารีนุกูล อุบลราชธานี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองคก์าร, การปกครองทอ้งถ่ิน) อุบลราชธานี
วรินธร อุนิลค า อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วรินยดุา เหมบณัฑิต หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ สงขลานครินทร์ 
วรินยพุา เมตตา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
วรินสุทธ์ิ ล้ิมอัว่ Adventist International ไม่ระบุ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหิดล
วรินอ าไพ จนัโทริ ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนต ์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วริยา โกสียไ์กรนิรมล ชุมแสงชนูทิศ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริยา ธรรมสิริปรีดีพร อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริยา เล็กวิจิตร ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วริศ เลิศวรรัตนกุล ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
วริศนนัท ์ตนัตระกูล อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วริศร์ สุริยนัยงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริศรดา เพ็ชรวงษ์ ราชินี กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วริศรา กุศลพลาเลิศ ดรุโณทยั ตรัง อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
วริศรา เก่าพิมาย บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) นครปฐม ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
วริศรา แกว้พิทกัษ์ บูรณะร าลึก นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริศรา แกว้สวสัด์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั
วริศรา จนัทะปาขาว เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหิดล
วริศรา จนัทิตย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วริศรา เจริญวนั ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย วิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศและส่ือใหม่) ราชภฏัอุดรธานี
วริศรา ฉิมเรือง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
วริศรา ชาญปรีชา นารีวิทยา นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วริศรา ชูสนุก สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
วริศรา เดชผิว ปราจีนกลัยาณี ปราจีนบุรี ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริศรา ตนัติตระกูลไชยา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
วริศรา ทองขาว อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
วริศรา ทองค า สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
วริศรา ทองประดบั สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-นวตักรรมการจดัการธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วริศรา เทพสุต เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วริศรา ธรรมค า เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษและการส่ือสาร อุบลราชธานี
วริศรา นาคลมยั สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วริศรา บุญโต สิรินธร สุรินทร์ สหวิทยาการ สาขาเศรฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ ขอนแก่น
วริศรา บุญโต สิรินธร สุรินทร์ สหวิทยาการ สาขาเศรฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ ขอนแก่น
วริศรา ปุริสาร สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบึง ราชบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริศรา เพ่ิมพูนธญัญะ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วริศรา ม่ิงแนน พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี ภาษาองักฤษและการส่ือสาร อุบลราชธานี
วริศรา ยิม้ฉ้วน พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วริศรา รัตนคุณ ระยองวิทยาคม ระยอง ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
วริศรา ลงักาพิน สามคัคีวิทยาคม เชียงราย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วริศรา ลยัวรรณา เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
วริศรา ลาภประเสริฐ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริศรา ลายลอ้มทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
วริศรา วนัจีน ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
วริศรา ศราวุธานุกูล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วริศรา ศรีทอง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
วริศรา ศรีทอง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วริศรา สีเขียว ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริศรา สีเขียว ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ ธรรมศาสตร์
วริศรา สุขเร่ือย กาญจนานุเคราะห์ นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วริศรา หาญภกัดีนิยม นครสวรรค์ นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
วริศรา อุ่นพิกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วริศรา เอ่งฉ้วน บูรณะร าลึก ตรัง ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
วริศรา เอ่งฉ้วน บูรณะร าลึก ตรัง บริหารธุรกิจ การจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วริศราพร พุทธเจริญลาภ ศรีอยธุยา นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วริษฐา จนัทร์วนัเพ็ญ มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วริษฐา ฐิตะสาร ปัว น่าน เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
วริษฐา เตยฉิม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจแขนงการจดัการและการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วริษฐา ทวีสุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วริษฐา มจัฉาชาญ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
วริษฐา มีนาลุ่ม ราชินีบูรณะ นครปฐม วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
วริษฐา รัตนพนัธ์ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วริษฐา วิศิษฏ์พุฒิชยั ธิดานุเคราะห์ สงขลา มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ศิลปากร
วริษฐา ศรีทวีทูล วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
วริษฐาภ์ิ อินทร์ดว้ง พทัลุง นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ สงขลานครินทร์
วริษา ใจซ่ือ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วริษา ภู่ประสม เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษารัสเซีย ธรรมศาสตร์
วริษา อ่อนปาน นครนายกวิทยาคม นครปฐม พยาบาลศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
วริสา ทองอินทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์
วรีวลัย ์รูแปง เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วโรชา ธีระบุญญกุล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วลยักร อุดมศิลป์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วลยัทิพย ์อนุวฒันานนท์ ศรีอยธุยา นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
วลยัพรรณ ดุษฎีวิริยกุล กลัยาณวตัร ขอนแก่น อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
วลยัลกัษณ์ บวัสาย โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
วลยัลกัษณ์ ศรีสุข วดัจนัดี นครศรีธรรมราช เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
วลิศรา ยิง่กว่าชาติ แก่งคอย สระบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
วศนนท ์พรมสี พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วศิน เพ็งบุญ เพชรพิทยาคม นครปฐม มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น นเรศวร
วศิน มหาสินไพศาล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร วิทยาลยับูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
วศิน เรืองโภคา ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช เทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
วศิน สุภาชยั กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วศินี ภูแสนศรี ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
วสวตัต์ิ เวชประเสริฐ สายปัญญารังสิต นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
วสิษฐ์พล หนูชนะภยั ศรียาภยั ชุมพร วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
วสิษฐ์พล อารักษว์าณิช เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วสุธร ทวีศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วสุธิดา ศิริฟองนุกูล แกลง "วิทยาสถาวร" ระยอง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วสุพล โสภณพลศาล สภาราชินี นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วสุมดี เพ็งทองแกว้ วิเชียรมาตุ ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
วชัชานนท ์ใจรังษี ศรียาภยั ชุมพร เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
วชัร ชนะไชย ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ ครูศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัชยัภูมิ
วชัรธญั พาหะนิชย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
วชัรพงศ ์กลบัดี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
วชัรพงษ ์อินทนะ นครสวรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
วชัรพล พูลสวน อรุณวิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
วชัรพล มากสง พทัลุง พทัลุง รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วชัรพล วิริยะ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
วชัรภรณ์ ชูราษฎร์ พลวิทยา สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
วชัรวิศว ์ปวนสุวรรณ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วชัรวีร์ โคตรท่าน ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
วชัรวีร์ ศรีพิบูลย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วชัรา สุริยาทยั สตรีศรีน่าน น่าน มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
วชัราภรณ์ เกษมจิตร พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
วชัราภรณ์ เรืองสา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วชัราภรณ์ สมพานเพียง ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี การบญัชี อุบลราชธานี
วชัราภรณ์ แสงเขียว มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
วชัราลกัษณ์ เหลาแสง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
วญัญลกัษณ์ ณ นคร กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์เด็กดีมีท่ีเรียน วลยัลกัษณ์
วฒันพงศ ์ตรีก่ิง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
วฒันพงศ ์รุ่งเรือง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
วฒันพงศ ์รุ่งเรือง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา ขอนแก่น
วฒันพฒัน์ ศิริเลิศวฒันา นครสวรรค์ นครสวรรค์ เกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
วทันพร บุญพร้อม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ภาษาไทยและการส่ือสาร อุบลราชธานี
วธันชยั นาคละมยั กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วนัฉัตร ทองแพง ระยองวิทยาคม ระยอง ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
วนัชาติ พิทกัษก์ุลสิริ กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ความสามารถดีเด่นระดบัชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วนัธงชยั โชคชยั วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
วนัประเสริฐ เชิญชยั สารคามพิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วนัวิภา พูลศิริสมบติั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วนัวิษา วฒัโน ลาซาล กรุงเทพมหานคร วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
วนัวิษา อินทปัน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเพชรนครินทร์ สงขลานครินทร์
วนัวิสา โพธานะ แก่งคอย สระบุรี เกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
วนัวิสา ยอดอุทา ล าปางกลัยาณี ล าปาง บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรศิลปาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว นเรศวร
วนัวิสา ศรีหามาตย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วลัยล์ดา มาเกิด วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
วลัลภา แทนบุญ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจแขนงการจดัการและการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วศัพล ข  าเอ่ียม สิงห์บุรี สิงห์บุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกสงัคมศึกษา เลือกสอบสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วศัพล เหมือนคิด สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจดัการการผลิต ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วสันนัท ์พงศวิ์ญญู เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
วสันนัท ์รู้อยู่ นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
วาซินนีย ์เหมรัญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วาณิชา นาภา อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วาทณฐั ไสยรินทร์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ / การจดัการรัฐกิจ สงขลานครินทร์ 
วาทิตย ์เขม็หนู บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วานิษฐา มณีค า สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วาริช จริยสกุลวงศ์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วาริช อินณรงค์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
วาริศา อุปนนัท์ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วาริษา เอ่ียมสอาด บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบุรี สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ศิลปากร
วารุตา จนัทร์ทองพูน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
วาศิลป์ ทพัสุวรรณ มธัยมสาธิตสถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
วาสนา ฉลาดรอบ สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
วาสนา ฉลาดรอบ สิรินธร สุรินทร์ พยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น
วาสนา ปัญญาวฒัโน ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์
วาสนา ไพบูลยเ์บ็ญจะ ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.จดัการอุตสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) เกษตรศาสตร์
วาสิตา จุมพล ราชินี กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) เกษตรศาสตร์
วาสิตา ชยัเทือง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วาสิตา บุญนวล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิกานดา เจริญฤทธ์ิ สตรีพทัลุง พทัลุง มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สงัคมศึกษา บา้นสมเด็จเจา้พระยา
วิจกัษณ์พล กระษาปณ์การ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิจิตรตรา นามทอง ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วิจิตรา ข  าเลิศ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ ศิลปากร
วิจิตรา คงขวญั วรนารีเฉลิม สงขลา ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วิจิตรา จิตชยานนทก์ุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอ้มูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิจิตรา สาโรจน์ วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
วิจิตรา หอมแก่นจนัทร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
วิชชากร ศรีวิไล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วิชชากร ศรีวิไล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิชชุกร เก่ียวพนัธุ์ สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา สุโขทยั สงัคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร
วิชชุดา เดชสุรางค์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
วิชชุดา ศรีสุข สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ธรรมศาสตร์
วิชชุตา รักษาษร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิตมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
วิชญทิน สุทิน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิชญพ์ทัธ์ วิเศษวงษา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พีชสวน สตัวศาสตร์ และประมง) อุบลราชธานี
วิชญะ เพชรฤทธ์ิ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วิชญา ศรีโพธ์ิ ถาวรานุกูล นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
วิชญาดา ฉายศรี สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกสงัคมศึกษา เลือกสอบสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิชญาดา มณฑาทอง อุตรดิตถ์ นครปฐม เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
วิชญาดา รัตนสีหา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร การผงัเมืองบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วิชญาดา สินสุริยะ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปีคดัเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วิชญาพร กล่ินสุคนธ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเรียนดี ราชภฏันครราชสีมา
วิชญาพร ข  าขาว สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)เพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
วิชญาพร ทรัพยโ์ชคพูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิชญาพร พงษดี์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
วิชญาพร รักษาแกว้ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิชญาพร อมรพุทธิคุณ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
วิชญาภา พนัธ์อินทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
วิชยตุม ์ภู่อุ่น เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิตแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วิชยตุม ์ศรีขจรวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น บริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ กาฬสินธุ์
วิชาดี แกว้ขาว สามเสนวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิชิต ศรีละพรม ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
วิชิตพงษ ์สถิตบุญญารักษ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
วิชุดา บุญประภาร เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
วิถีไทย ราม่ี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
วิทนิน วรกิจเจริญผล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
วิทวสั แกว้สีขาว พะตงประธานคีรีวฒัน์ นครปฐม สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ราชภฏัสงขลา
วิธวินท ์ธนะชยั เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิธวินท ์เผ่าภูรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
วิธิดาภรณ์ สุภาคาร ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ การบญัชี อุบลราชธานี
วินิจดา ผุยชาด า เลยพิทยาคม เลย บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
วิพุธ กล่ินสุคนธกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิภพ สายนัต์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิภวานี ดีมารยาตร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
วิภวานี บุตรราช ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
วิภสัสร ฉายสุวรรณ สตรีสมุทรปราการ นครปฐม ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
วิภาดา กล่ินเอ่ียม สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
วิภาดา วงคปั์ดสา เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิภาดา ศรีทวี วิสุทธรังษี นครปฐม วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
วิภาพร กาญจนธนากุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย/ีครุศาสตร์เกษตร(หลกัสูตร 4 ปี) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิภาพร จุงใจ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วิภาพร ปุตุรงค์ ชิโนรสวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตรกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
วิภาวดี อาวุธ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ กลุ่มวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
วิภาวี จิตวิริยาวฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิภาวี รอดริน สภาราชินี ตรัง สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิภาวี ศรวงษ์ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วิภาวี เสวกพนัธ์ สิงห์บุรี นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
วิภาวี หาญยทุธ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร  สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน) เกษตรศาสตร์
วิภาษณีย ์ชุ่มช่ืน กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
วิมพวิ์ภา อตัโถ สตรีอ่างทอง อ่างทอง วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วิมลณฐั เตม็แป้น สตรีอ่างทอง อ่างทอง วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วิมลนนัท ์เดชา ระยองวิทยาคม นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชานวตักรรมบริการดิจิทลั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วิมลนนัท ์เดชา ระยองวิทยาคม ระยอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิมลนนัท ์อุทยัรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิมลมาศ ชมภู สตรีวิทยา2 นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วิมลรัตน์ บุญตั้ง สตรีศรีน่าน น่าน สาขาวิชาสถิติประยกุต์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิมลวรรณ ศรีเฟือง สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการตลาดพิเศษ ศิลปากร
วิมลวรรณ อรรถาชน สายปัญญา นครปฐม ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิมลศิริ ทิพยม์งคล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
วิมลสิริ แดงเรือง สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน นเรศวร
วิมลสิริ สุขเกษม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
วิมาดา จนัทรเกษม เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
วิมุตา ดีขนุทด บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
วิมุตา ภูพนัรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วิยะดา ชินนาพนัธ์ ศรีราชา ชลบุรี ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
วิยะดา สุขเกษม โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาLogistics and Supply Chain Management นานาชาติ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วิรดา จิตรมาตร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วิรดา จิตรมาตร สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
วิระยา ผ่องใส กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี วิทยาลยัราชสุดา สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย มหิดล
วิระวลัย ์เสรีวิบูลพงษ์ สตรีนนทบุรี นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วิรัญจญ์า สกนธ์วิวฒัน์ นครนายกวิทยาคม นครนายก มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
วิรัญดา จนัทกรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารศาสตร์ สาขาการตลาด อุบลราชธานี
วิรัลพชัร บูรณจิตร์ภิรมย์ อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วิรัลพชัร โลหะคุปต์ วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
วิรัลยพุา เพ็ชรอินทร์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วิรากานต ์พรประเสริฐ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
วิรากานต ์สมานคติวฒัน์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ (หลกัสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
วิริทธ์ิพล เพ่ิม สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วิรินทร์ สวสัด์ิก าจรพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
วิริยะชยั ปิงเมือง พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล แขนงวิชาเอก ดนตรีคลาสสิกผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี นเรศวร
วิล กิจวฒันานุสนธ์ิ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิลสัณา เขียวข า ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
วิลาสิณี คมัภิรานนท์ บูรณะร าลึก ตรัง รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิลาสินี เจนจารุวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วท.บ.รังสีเทคนิคพิเศษ ธรรมศาสตร์
วิลาสินี ราษี อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ บช.บ. (การบญัชี) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
วิลาสินี อีกาเสน มธัยมวิทยา ล าปาง วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วิวรรธณี คงเมือง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วิวรรธน์ คูณดี เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วิศกร สร้อยอุดม มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นิเทศศาสตร์ดิจิทลัDIAS หลกัสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
วิศรุต ภมรภกัดีพิสุทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
วิศรุต รามศรี บูรณะร าลึก ตรัง สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วิศวินทร์ ธีรทศัน์ธ ารงค์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วิสสุตา ก าเลิศกลา้ ชลกนัยานุกูล นครปฐม สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
วิสสุตา เรือนงาม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ศิลปากร
วิสาข ์ปลดัพรหม เซนตเ์มร่ี อุดรธานี วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์เด็กดีศรี ปวช. สงขลานครินทร์
วิสุทธิกร มาศแสวง สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
วิสุทธิโฉม กญัญาพนัธ์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วีณา บุญบ าเรอ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีนสันนั วิภาจนัทร์ เซนตโ์ยเซฟทิพวลั นครปฐม อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
วีรชาติ ปิลนัธนดิลก นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วีรญา มีศรี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
วีรดา ธรรมวิชิต วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเพชรบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีรดา พวงสายใจ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วีรดา สนธิโพธ์ิ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
วีร์ธิมา อร่ามสุวรรณกร ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วีรภทัร แกว้ประดบั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
วีรภทัร เจริญขวญัเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีไทย) เกษตรศาสตร์
วีรภทัร ชิตารักษ์ สตรีอ่างทอง นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีรภทัร์ ฐิระพิทกัษพ์งศา สตรีสมุทรปราการ นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
วีรภทัร ยิง่เจริญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์( พืชไร่ พืชสวน สตัวศาสตร์ และประมง) อุบลราชธานี
วีรภทัรา ส้านมา วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ นเรศวร
วีรยา ดีลน้ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วีรยา ดีลน้ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
วีรยา ปอสิริโภคา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
วีรยา พุทธสิงห์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์
วีรลกัษณ์ จิณวุฒิ ลาซาล กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วีรวรรณ สุวรรณรัตน์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
วีรวฒัน์ วงศสิ์กุล ปากเกร็ด นนทบุรี วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
วีรวฒัน์ สรายนต์ สุวรรณารามวิทยาคม นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ)เพชรนนทรี เกษตรศาสตร์
วีร์สุดา เลิศพิพฒัน์กุล พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ นวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
วีรอร ปวงสุข อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วีระพงษ ์สตัยาชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
วีระพล บุตรศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วีรัช ชีชา้ง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์
วีรากร หาญพฒันากิจ ราชวินิตบางแกว้ ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
วีรากร หาญพฒันากิจ ราชวินิตบางแกว้ ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วีราวลัย ์วชิรแพทย์ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)พ้ืนท่ีตั้ง ม.อ. 5วิทยาเขต สงขลานครินทร์
วีรินทร์ธีตา วงศใ์หญ่ เฉลิมขวญัสตรี นครปฐม สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
วีริยา สีนวลจนัทร์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
วีริยา สีนวลจนัทร์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
วีริศ มนตม์หาชาติ สตรีภูเก็ต นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
วีริศ วิทา ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
วุฒิชยั หมีนอ้ยสงัวาลย์ นวมินทราชูทิศ มชัฌิม นครสวรรค์ บริหาร เชียงใหม่



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
วุฒินนัท ์มุง่จิต ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต การบริการและการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
เวทิตา จเรประพาฬ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สงขลานครินทร์
เวธกา กล่ินอุดม ตนัตรารักษ์ ชลบุรี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เวสิยา พนัเลิศอมร หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์
เวฬุรีย ์โตะ๊บุรินทร์ โยธินบูรณะ นครปฐม เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศก ศิริวฒันกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(ครุศาสตร์การออกแบบ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศกุนตลา ศรีตะปัญญะ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
ศดานนัท ์สงัขท์อง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศตกมล ทองค าชุม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วลยัลกัษณ์
ศตนนท ์สุทธิภทัรธรรม พทัลุง พทัลุง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศตนนัท ์เมืองเขียว เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมสถาภูมิ (Stabhumi) สงขลานครินทร์
ศตนนัท ์ฤกษรุ์จิพิมล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศตพร พยคัฆประการณ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ศตพร รัชตสุวรรณ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศตพร ศรีก าเหนิด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ชลบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศตพร หนูจกัร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั อุทยัธานี สุพรรณบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) มหิดล
ศตวรรษ เนินแสง โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอ็ด นิเทศศาสตร์ดิจิทลัDIAS หลกัสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
ศตานนัท ์คงสะอาด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์
ศตาย ุเธียรพิริยะตระกูล หอวงั กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ศนนัดา หมวดเกิด ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ศรธรรม วิยาภรณ์ ระยองวิทยาคม ระยอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศรรชยั ชอ้ยหิรัญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรวณั นิตยบงกช เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต การบริการและการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
ศรสวรรค ์เกิดความสุข ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
ศรสวรรค ์ลิมมหาชยั ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ศรัญญา กาละวงค์ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศรัญญา นุ่นท่าย สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ศรัญญา นุ่นท่าย สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศรัญญา สุราใหม่ ส่วนบุญโญปถมัภล์  าพูน ล าพูน สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
ศรัณญา แสนเจริญ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
ศรัณย ์กิมานุวฒัน์ พนสัพิทยาคาร นครปฐม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
ศรัณย ์ตนัตราภรณ์พงษ์ บูรณะร าลึก ตรัง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศรัณย ์นวลดุก ฉวางรัชดาภิเษก นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศรัณยก์ร เตม็รัตน์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศรัณยพ์ร เก้ือรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ศรัณยพ์ร ค  าศรี เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ เกษตรศาสตร์
ศรัณยภ์าร์ โพธ์ิแกว้ สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศรัณย ูโยเนะมูระ แสงแดง สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศรายธุ แป้นสุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศศ.บ.สเปนและลาติน อเมริกนัศึกษา ธรรมศาสตร์
ศราวุฒิ มวลจุมพล สงวนหญิง สุพรรณบุรี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศรินทร์ยา ภูมิไชยโชติ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศรินยา จิตถวิล เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นครปฐม พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.การขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
ศรินรัตน์ ผายแกว้ธนธรรม อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศริยา โพธ์ิทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศริยา สิงห์บารมี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั อุทยัธานี สมุทรสาคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศรุชา จิรธนิกกุล สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ศรุดา ขนัธกสิกรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แม่โจ้
ศรุต กิจเกษมสมัพนัธ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
ศรุตยา สุขชุม ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ศรุตา คงเทพ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
ศรุตา ทองช่วย สตรีพทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
ศรุตา ทตัตานนท์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
ศรุตา พรวนพิมพ์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศรุตา พรหมสกุล ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ศรุตา เพ่ิมสิน พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ศรุติ ฤทธ์ิสอาด วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศลิษา กาลพฒัน์ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด เกษตรศาสตร์
ศลิษา จุไรวรรณสุทธิ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก เกษตรศาสตร์
ศลิษา วีระสินธุ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศลิษา สิงห์เรือง วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศลิษา หลกัค  า ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) เกษตรศาสตร์
ศลิษา เอ้ือวรกุลชยั สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจแขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศวสักร คงคาลยั เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลิตสตัวน์ ้าและการจดัการทรัพยากรประมง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศวิตา แสงสุข มหาวชิราวุธ นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศศธร จูงใจ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑร่์วมสมยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศศลกัษณ์ อกัษรทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ศศิกมล สุกรีฑา มารียวิ์ทยา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิกาญจน์ ดว้งอินทร์ มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
ศศิกานต ์จรูญพงศส์วสัด์ิ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศศิกานต ์ไชกญัญา ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ/การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ศศิกานต ์โตษยานนท์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์ร)ลูกพระพิรุณ เกษตรศาสตร์
ศศิกานต ์ธนวิภารัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศศิกานต ์นาคสุวรรณ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศศิกานต ์ประชุมทอง วรนารีเฉลิม สงขลา พยาบาลศาสตร์ นราธิวาสราชนครินทร์
ศศิกานต ์ปริปุณณากร ชยันาทพิทยาคม นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศศิกานต ์ระวิสิทธ์ิ มุกดาหาร มุกดาหาร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒันาการ)(ภาคพเิิศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิกานต ์ส าแดงไพร์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ศศิชา กิดาการกอ้งสกุล วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นเรศวร
ศศิชา มะลิซอ้น ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิชา สรรเพ็ชร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวพิเศษ ศิลปากร
ศศิณา ยโีกบ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศศิตา อยูอุ่่นพะเนา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศศิธร แกว้สอาด คุณธรรมวิทยา สงขลา ร.บ. วิชาเอกการเมืองกาปกครอง ธรรมศาสตร์
ศศิธร คิมุระ มุกดาหาร นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศศิธร โคตรสุมาตย์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด ราชภฏัอุดรธานี
ศศิธร แซ่ตั้ง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ สงขลานครินทร์ 
ศศิธร ดอกแกว้ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี วิทยาการจดัการ การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์าร บา้นสมเด็จเจา้พระยา



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ศศิธร ทองยอ้ย ตะพานหิน พิจิตร ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ศศิธร บินหมดั ส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ สงขลานครินทร์
ศศิธร ประทีปจรัส พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิธร ปลายนา สิงห์บุรี สิงห์บุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศศิธร พรหมจุติ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สาขาวิชา ภาษาองักฤษ ราชภฏัสงขลา
ศศิธร โพธ์ิงาม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิธร ศรีอรุณพรรณรา หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ศศิธร สุดาจนัทร์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศศิธร สูงพิมพ์ ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศศิธร แสงสิงห์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธานี สาขาวิชาบริหารอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศศิธร อุปลา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศศินนัท ์ทิมทวด ฤทธิยะวรรณาลยั2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศศินนัท ์พรนิวฒัน์ชยั ราชินีบน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา
กลุ่มท่ีจดัการเรียนการสอนท่ี อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ (เฉพาะวิชาโทภาษาองักฤษ)ศิลปากร
ศศินา เครือแตง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ศศินา ยงัดี พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
ศศินา วิริยจารี บา้นนาดี "คุรุราษฎร์บ ารุง" หนองบวัล าภู วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
ศศินิภา เพชรพรรณ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศศิปภา โคจรานนท์ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศศิประภา กูลภกัดี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ศศิประภา เพ็ชรจูด พทัลุง นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) เกษตรศาสตร์
ศศิประภา สุวรรณโพยม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ สงขลานครินทร์
ศศิปรียา นาคเสนีย์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
ศศิพร ศิริวรวงศเ์จริญ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ศศิพิมพ ์ฉิมพาลี สวรรคอ์นนัตวิ์ทยา นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
ศศิพิมพ ์ฮัน่วฒันวงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
ศศิภทัร เกษรบวั สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศศิภา โตรักษา เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการชุมชน ศิลปากร
ศศิภา นครศรี ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศศิภา นิลนามะ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ศศิภา อนุชิตสกุลวงศ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
ศศิมล หล่ายแปด นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
ศศิมา ปานสงัข์ ป่าพะยอมพิทยาคม พทัลุง พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศศิมาภรณ์ แกว้เกษศรี หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ศศิมาภรณ์ รักเสมอ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร สงขลานครินทร์
ศศิรดา จงัศิริมงคลชยั อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี การจดัการการโรงแรม อุบลราชธานี
ศศิลกัษณ์ อินนุพฒัน์ โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน สงขลานครินทร์ 
ศศิวงศ ์ติยะวงศ์ ประจกัษศิ์ลปาคาร อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ ขอนแก่น
ศศิวรรณ คงตุก เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
ศศิวรรณ บวัเอ่ียม กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศศิวิมล แจง้ใจ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศศิวิมล เดชะบุญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศศิวิมล พุทธิวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
ศศิวิมล เฟ่ืองฟู สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ภาษาไทย วลยัลกัษณ์
ศศิวิมล มาลีหวล สิรินธร นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ศศิวิมล มีอุดม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ศศิวิมล วิเศษฤทธ์ิ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
ศศิวิมล วิสุทธ์ิอาชา พระหฤทยัคอนแวนต์ นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
ศศิวิมล แสงธรรมชาติ ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศศิวิมล อิวิโส กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศศิศ ตะถาวร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศศี บณัฑิตย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ศกัด์ิชาย ภาจนัทร์คู บวัขาว นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ กาฬสินธุ์
ศกัด์ิทวี วดีศิริศกัด์ิ ปิยะมหาราชาลยั นครพนม การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
ศกัดินนท ์วินทะไชย ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
ศกัด์ิพล โนเรศน์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท ์(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ศกัดิพฒัน์ ทาต่อย อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นเรศวร
ศกัดิพฒัน์ พิศาลวชัรินทร์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ศกัด์ิศรี สุขนิตย์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
ศกัด์ิสยาม หนูแกว้ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี ศึกษาศาสตร์ / ภาษาไทย สงขลานครินทร์ 
ศกัด์ิสยาม หนูแกว้ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัพระนคร
ศกัยศ์รณ์ ด่านสุวรรณ์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศกัยศ์รณ์ โพธ์ิทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
ศนัสณีย ์ผดุงสนัต์ วดัพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทคโนโลยมีีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพฒันาเกม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศาตพร กาญจนรักษ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิกษก ดาบทอง ดรุโณทยั ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิตมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
ศิขริณ สาธิตพิฐกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศิขรินทร์ นิวาสธนชยั เซนตเ์มร่ี อุดรธานี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิครินทร์ เจียธนไพศาล หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) สงขลานครินทร์
ศิญาภสัร์ จงพิชยัพฒัน์ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
ศิฑาพงศ ์ประภากรพิพฒัน์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกลและกระบวนการผลิต เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศิดิษฐา สุดจินดา กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ นเรศวร
ศิตภา บณัฑิตตานุวงศ์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศิตภา บณัฑิตตานุวงศ์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศิตวิษา อาจบุราย บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศิตา ประกายโกวิท เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิติภา นาคทอง เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศิรดา ทบวงษ์ ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
ศิรดา บวัแกว้ ธิดานุเคราะห์ สงขลา สาขาวิชา การตลาด ราชภฏัสงขลา
ศิรดา ภกัดี พิบูลวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
ศิรดา ศุภศฤงคาร วดัเขมาภิรตาราม นครปฐม เศรษฐศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ศิรดา สุวรรณประเสริฐ ราชินี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศิลปากร
ศิรดานนัท ์พรมมา เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศิรประภา จารุจิตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ศิรประภา เฉวียงหงส์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
ศิรประภา ทองศรี สตรีพทัลุง นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรประภา อินกา พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นิติศาสตร์ นเรศวร
ศิรพล ศิลาสะอาด นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ศิรพชัร์ จนัทร์วงัพรหม สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
ศิรภทัรภรณ์ สายนาค เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี สาขาบริหารธุรกิจ ธรรมศาตร์
ศิรภทัรภรณ์ สายนาค เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี สาขาบญัชี ธรรมศาตร์
ศิรภทัรษร โพธิยา ร่องค า กาฬสินธุ์ บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ศิรภทัรษร โพธิยา ร่องค า กาฬสินธุ์ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
ศิรภสัสร กลัยาภิรักษ์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี พาณิชยศาสตร์และการจดัการ / บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
ศิรภสัสร เกา้วงษว์าลย์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม พยาบาลศาสตร์เพชรจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์
ศิรภสัสร จนัทะพงษ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ศิรภสัสร โฉมทอง สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศิรภสัสร นิยมส ารวจ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการท่องเท่ียว นเรศวร
ศิรภสัสร ใยสุ่น สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
ศิรภสัสร วงษก์ลาง กลัยาณวตัร ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ศิรภสัสร ศิลป์ประกอบ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษยD์irect Admission ( TCAS รอบ 4 ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศิรภสัสร ศิลป์ประกอบ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ ราชภฏัพระนคร
ศิรภสัสร สีระยา ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
ศิรวิชญ ์วิทยาประดิษฐ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
ศิรา อกัษรพนัธ์ สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิราณี โตกราน ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ศิราณี โตกราน ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ศิรานนท ์ป้ันสุภา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
ศิริกญัญา ร่างสง่า หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
ศิริขวญั เจริญศิลป์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ศิริโชค โกทนั อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี นิติศาสตร์ นเรศวร
ศิริญทิพย ์จายะกนั ศึกษานารี นครปฐม วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
ศิริญา อาวะภาค หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ / รัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ศิริญาภรณ์ ศรีทาพา วดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ศิริทองไทย หล่อตระกูล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิรินทร์ สงัทิพย์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต เทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม วลยัลกัษณ์
ศิรินภา มาลา สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
ศิรินนัท ์ไชยชนะ พทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศิรินนัท ์เอ่ียมสะอาด สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ปทุมธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศิรินาถนรีญ ์ค  านวน วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี เกษตร วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์
ศิริประภา ชยักุล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ศิริพร หะซนั เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิริภสัสร ชยัศกัด์ิ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี อกัษรศาสตร์ เอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ศิลปากร
ศิริภสัสร ผอมเซ่ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
ศิริมาดา พรมมา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ศิริรัตน์ อาษาสี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศิริโรจน์ ชินนะ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศิริลดา จงกล นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม่
ศิริลดา จงกล นครสวรรค์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม่
ศิริลกัษณ์ คชินทร์ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศิริลกัษณ์ บุญชะวี เข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี
ศิริลกัษณ์ ประเสริฐสงัข์ เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศึกษา อุบลราชธานี
ศิริลกัษณ์ พิมพท์อง สะแกราชธวชัศึกษา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศิริลกัษณ์ ศิริพนัธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศิริลกัษณ์ ห้วยจนัทร์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศิริลกัษณ์ อินทะเสโน พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศิริวรรณ ภูผนัผิน มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
ศิริวรรณ เอกสุนนัท์ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิริวฒัน์ เดชศิริ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิโรรัตน์ แกว้สมบติั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น กลุ่มผูส้มคัรท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
ศิโรรัตน์ ทองเยน็ อุตรดิตถด์รุณี นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาสตัวศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศิลาพร พลเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศิวกร กล่ินหอม สภาราชินี ตรัง นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
ศิวกร พูลสุทธ์ิ บูรณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิวกร สามกรม เดชะปัตตนยานุกูล นครปฐม รัฐศาสตร์ / การปกครอง สงขลานครินทร์ 
ศิวกร อาทิตยอุ์ทยั สตรีสมุทรปราการ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิวดาต์ิ แช่มขนุทด สตรีชยัภูมิ ชยัภูมิ วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ศิวนาถ ธิศาเวช เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศิวนาถ ปัญญาสวรรค์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิวพร กลัน่สกุล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ศิวภสั พลบ ารุง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
ศิวรรณดา ศิริมา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี นิติศาตร์ ขอนแก่น
ศิวรักษ ์เกตุพนัธ์ พิบูลวิทยาลยั นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิวะพร ทศพลพิศาล สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ศิวชั พจนวรพงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ศิวชั สุนทรนนท์ วิเชียรมาตุ นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ศิวชั อินทฤทธ์ิ สารวิทยา นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
ศิวชัณฐัพล รัตนวงศ์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
ศิวชัร ศรีประทุม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศิวากร โตสุโขวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศิวาพร ธรรมสตัย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
ศิวาพร อบมาสุ่ย ชุมแสงชนูทิศ นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศิวารยา บณัฑุชยั สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิศิรา พนัธุม์าดี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์
ศิศิรา สถิตวิทยานนัท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศิษฎา ศิวรักษ์ มธัยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) มหิดล
ศิษฏา ศรีประภสัสร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือธุรกิจพิเศษ ศิลปากร
ศีตลา ศิลปโกเศส พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกษตรศาสตร์
ศุกลภทัร โฆษิตเสรีวงค์ หอวงั นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
ศุจิกา คงราช ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุจีภรณ์ พงษป์ระเสริฐ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุทธินี รัตนเสกสรรค์ สตรีนนทบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
ศุทธินี สมาทิน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศุภกร กุดีศรี นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศุภกร ปริสุทธิวุฒิพร สุรวิทยาคาร สุรินทร์ วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ศุภกร วนาพนัธพรกุล บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่
ศุภกร สุขจนัทร์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
ศุภกร โสภณปัญญาภรณ์ สุรวิวฒัน์ นครราชสีมา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
ศุภกร อรรคบุตร ศรีสะเกษวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา อุบลราชธานี
ศุภกรณ์ แซ่เอ๊ียะ สวนกุหลาบวิทยาลยั นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
ศุภกฤต ศกัด์ิศรีวิทยากูล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศุภกฤต สิริวฒันชยั สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภกฤษ สมปัปิโต สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
ศุภกาญจน์ ชวนะรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ศุภกาญจน์ หมุกดี พทัลุง พทัลุง สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ราชภฏัสงขลา
ศุภกานต ์เตม็วระปัญญา มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศุภกานต ์ปานสงัข์ พทัลุง พทัลุง อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ศุภกานต ์พุฒยนื สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สงขลา บริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภกานต ์พูลผล จิตรลดา นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ศุภกานต ์ร่ืนจิตร์ สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศพิเศษ ศิลปากร
ศุภกานต ์สายธนู เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ศุภกานต ์หรุดคง สตรีพทัลุง พทัลุง ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศุภกิจ บุญส่งดี สตรีสิริเกศ นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
ศุภชยั อ่วมเผือก อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์/ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภโชค ฉัตรวุฒิวาณิชย์ วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑรั์บตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศุภโชค บ ารุงสุข สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศุภโชค ปัญญาบุญ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
ศุภโชติ ไชยสีหา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
ศุภณฐั คนงาม สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ศุภณฐั คาวิบุศย์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั ง้ิวออก บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั ด่านนิรภยั นครสวรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั ทองประไพ สระบุรีวิทยาคม นครปฐม วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทศโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ศุภณฐั นพรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศุภณฐั ประทุมทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั พรหมชยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภณฐั พฤฒิสุนทร เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั ลอยลม เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศุภณฐั สืบชนะกิจกุล วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
ศุภณฐั สุขแสง พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
ศุภณฐั เสียงสวสัด์ิ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.การจดัการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
ศุภธิดา จุติมา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ศุภธิดา ไทรงาม อสัสมัชญัศึกษา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศุภธิดา บวัรุ่ง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภนชัญ ์ชมสุนทร ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยบีริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศุภนาถ ชุมทอง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภนิดา แกว้ก ามา วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เกษตรศาสตร์
ศุภนิดา เจริญสุข หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศุภภชัรา เดชดี มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศุภยา รักชูช่ืน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภรดา ชัง่ดวงจิตต์ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
ศุภรดา ซ่อนกล่ิน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภรดา นามวงษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ศุภรดา วิริยะ ระยองวิทยาคม ระยอง วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ศุภรดา ศรีเมือง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด เกษตรศาสตร์
ศุภรดา เสนประดิษฐ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภรักษ ์ยงัเพ็ง พิจิตรพิทยาคม พิจิตร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
ศุภรา ฤกษโ์ศภิษฐ์ ชลประทานวิทยา นนทบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศุภลกัษณ์ พลพิชยั ฉวางรัชดาภิเษก นครปฐม ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศุภลกัษณ์ สุวรรณเพชร อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเวียดนามและภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
ศุภลกัษณ์ เอ่ียมอ าภา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ศุภวฒัน์ นามกร ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศุภวฒัน์ สมตน ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ศุภวิชญ กิจเจริญ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี Early Admission for International Programs KMUTT 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศุภวิชญ ์ขนัตรี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการส่ือสารการศึกษา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศุภวิชญ ์เขียวมรกฎ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองคก์าร, การปกครองทอ้งถ่ิน) อุบลราชธานี
ศุภวิชญ ์แจง้จิตร์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศุภวิชญ ์นพรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาการบญัชี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศุภวิชญ ์นอบนบ ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร โลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน นเรศวร
ศุภวิชญ ์พืมขนุทด สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปากร
ศุภวิชญ ์เพ็งจนัทร์ สตรีพทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
ศุภวิชญ ์สตนัยสุวรรณ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการศึกษานครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภวิชญ ์โสภน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศิลปากร
ศุภวิชญ ์หวยภูผา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์รับตรงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศุภศรา กาญจนถาวร หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์ 
ศุภศิริ พ่ึงวรานนท์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
ศุภเศรษฐ์ ฐิติวฒันา พิบูลวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภเศรษฐ์ อารยชูเกียรต์ิ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
ศุภสิน เมืองสง สภาราชินี ตรัง เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้มรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ศุภสิยา ศรีโคตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
ศุภสิริ ก๋าแกว้ วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภสิริ เกิดสมบติั พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วิทยาการจดัการ  สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการออกแบบวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชนั ศิลปากร
ศุภสุตา กนกแกว้ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภฏันครราชสีมา
ศุภสุตา ตูบ้รรเทิง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภสุตา บุญสุข สภาราชินี ตรัง วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์ 
ศุภสุตา ภสัสรภาคย์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ศุภสุตา มหิธิธรรมธร บา้นนา "นายกพิทยากร" นครนายก เทคโนโลยกีารเกษตร/การจดัการฟาร์มอยา่งชาญฉลาด สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภเสกย ์ธนบดีภทัร ไม่ระบุ ขอนแก่น เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ศุภกัษร ผดุงสนัต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปากร
ศุภสัรา ตนัเปาว์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศุภสัรา ตนัเปาว์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศุภากร เนียมขาว พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
ศุภานนั กาญจนรังสิชยั ร้อยเอ็ดวิทยาลยั นครปฐม จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภาพร ใสแกว้ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปากร
ศุภาพิชญ ์เขม็ทอง อุดมดรุณี สุโขทยั วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาการจดัการการบริการและการท่องเท่ียวนานาชาติ นเรศวร
ศุภาพิชญ ์เฉลยฤกษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภาพิชญ ์ไฉยากุล เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศุภาพิชญ ์ชลมัพุช สามคัคีวิทยาคม เชียงราย รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง อุบลราชธานี
ศุภาพิชญ ์ชยัรัตน์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
ศุภาพิชญ ์เชิดสถิรกุล มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ศุภาพิชญ ์ไชยกิจ ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
ศุภาพิชญ ์แผว้งาม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี การบญัชี เกษตรศาสตร์
ศุภาพิชญ ์โพธ์ิไทรย์ สายธรรมจนัทร์ นครปฐม ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภาพิชญ ์ยีข่อ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภาพิชญ ์อง้พนัธุ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภาวรรณ โปร่งฟ้า วิทยานุกูลนารี นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ศุภาวรรณ วงศสิ์นธุ์ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ศุภาวรรณ วงศสิ์นธุ์ ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ศุภาวีร์ จุลบุตร บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
ศุภิญญา ประจงกิจ วดัพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ศุภิสร สมอโณทยั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ศุภิสรา คงจะทน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ศุภิสรา คตดว้ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
ศุภิสรา จุลทอง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
ศุภิสรา เจริญเดชชยัการ วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
ศุภิสรา ใจกาวิล เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
ศุภิสรา เชียรหอม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
ศุภิสรา ไชยวิเศษ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริหารศาสตร์ สาขาการจดัการการโรงแรม อุบลราชธานี
ศุภิสรา ธีรานุตร หอวงั นครปฐม ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศุภิสรา ปิณฑะบุตร มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครนครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภิสรา เพียรชนะ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
ศุภิสรา ภาภกัดี สตรีศรีน่าน นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ศุภิสรา รักการ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ศุภิสรา สุขศรี ศรียาภยั ชุมพร วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ธรรมศาสตร์
ศุภิสรา แสนทวีสุข นครสวรรค์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
ศุวิมล สุตพรหม พระแม่มารี นครปฐม นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
เศรษฐชยั หุ่นเทอดไทย เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
เศรษฐพงศ ์พริกคง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ สงขลานครินทร์
เศรษฐภูมิ อนัดารา มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เศรษฐวิชญ ์นทีปราชญท์วีชยั สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
เศรษฐวุฒิ จุมปา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี การผงัเมืองบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เศรษฐาพล นุ่นเอียด เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เศรษฐี ทองขาว ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวตักรรม นเรศวร
โศจิรัตน์ แกว้มณี หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โศจิรัตน์ ไวทยะชยัวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โศภิษฐา วงษจ์นัทร์ดี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โศวลคัน์ สุขพาสน์เจริญ อนุบาลชุมพร ชุมพร วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
ษมากร ทองเพชร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวทิยาพฒันาการ) เกษตรศาสตร์
ษษิกา สถิรโภคกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สกล ธนบริคณห์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี การบริบาลทางเภสชักรรม อุบลราชธานี
สกาย ชาติชนะยนืยง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
สกาวใจ รอดขนัเมือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
สกาวรัตน์ นิยมการ ระยองวิทยาคม ระยอง วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
สกุลกาญจน์ กิตติศิริรัศม์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบุรี ราชบุรี วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สตรี สิทธิฤทธ์ิ เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สตรีรัตน์ ดวงเนตร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
สมชยั แซ่หล่ิว เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สมเดช เนตรนุช เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
สมฤดี บุญนาแพง เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
สมฤดี โอภาสสมานมิตร สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์
สมฤทยั ดาวเรือง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี อกัษรศาสตร์ เอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี ศิลปากร
สมฤทยั ดีประเสริฐ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร วท.บ.วสัดุศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สมหญิง ทองค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี นครปฐม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สมชัญา ชววิกรานต์ เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สมาลา จารุไชยกุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สมิตา จิตตภูพิทกัษ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สมิตา ต้ิวสิขเรศ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
สมิตา สงัขศิ์ลป์เลิศ สตรีอ่างทอง อ่างทอง บริหารธุรกิจ บธ.บ. (การส่ือสารธุรกิจระหว่างประเทศ) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
สมิตานนั เพียรวิทยาเวช สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สมิทธ์ิ หอมขาว สตรีพทัลุง พทัลุง ภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
สมินตา้ เดคาร์ป ตนัตรารักษ์ นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สยมภู ซาตะนยั พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาประมง เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สยมภู ซาตะนยั พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
สรชา แดนเวียง ประจนัตราษฎร์บ ารุง ปราจีนบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรณ์สิริ กูก้อ้งเกียรติ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สรณ์สิริ คุณะวิภากร สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สรธร แสงจนัทร์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สรธญั ทองสุข หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
สรธญั ทองสุข หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
สรนนัทสิ์นี หนูมณี ระยองวิทยาคม ระยอง สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรรค ์ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรรคน์รี บุญรอด โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สรรเพชญ มีหมู่ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลสัเตชัน่อาร์ต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรรเสริญ ค  าชมภู ชลประทานวิทยา นนทบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สรวิชญ ์เขตสมุทร ระยองวิทยาคม ระยอง วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
สรวิชญ ์จงพิพฒัน์มงคล อสัสมัชญัธนบุรี กรุงเทพมหานคร สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
สรวิชญ ์ชาติพุดซา วชัรวิทยา นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สรวิชญ ์บุตรสิงห์ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรวิชญ ์เพ็งล า สภาราชินี ตรัง เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สรวิชญ ์มะแมน้ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
สรวิชญ ์ศิริวรรณ อนุบาลสระบุรี สระบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรวิชญ ์อน้เล่ห์ อุดมดรุณี สุโขทยั นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นกีฬา นเรศวร
สรวิศ ขวญัจ่า สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายมธัยม) นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สรวิศ จีระโร หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สรวิศ พาณิชยะกิจกุล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สรวิศ หวงัมีชยั อุดมดรุณี สุโขทยั อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
สร้อยดารา สิโรรส ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สร้อยสุวรรณา กรีรัมย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สรัช อั้นเตง้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สรัช อั้นเตง้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
สรัญฉัตร งามศรี หอวงั กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต มหิดล
สรัญญา แซ่อ้ึง เตรียมอุดมศึกษา สมุทรปราการ สมุทรปราการ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรัญญา เหิมหาญ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยนิีเทศศิลป์ เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
สรัณญา มีทอง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สรัณยพ์งษ ์มนตรี สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาลยันานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ สงขลานครินทร์
สรัล สุวรรณเทศ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
สรัลชนา ยลธรรธรรม หอวงั กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สรัลชนา ศรีม่วง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
สรัลนุช เหมือนกู้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ค.บ.คณิตศาสตร์ประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
สรัลพร ถือทอง ปากพนงั นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สรัลพร บูรณะเวชหลิม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรารัญ โยคิน ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
สราวดี รัตนสมพงศพ์ร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สราวุฒิ วงษสิ์นธุวิ์เสส โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สริญญา ปรัตถจริยา ธิดานุเคราะห์ สงขลา วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
สริตา กาญจนพนงั อมัพรไพศาล นนทบุรี ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
สริตา ตนัสุริยวงศ์ พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สริตา บุญอยู่ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
สริตา สุริยวนากุล ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์(ภาษาเกาหลี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สริตา อ่อนงาม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร จิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สรียา วิศิษปัญญกุล เซนตแ์มรี อุดรธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สโรชา คูณวฒันาพงษ์ สิรินธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สโรชา โคว้บุญญะราศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สโรชา จรูญศรีวฒันา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี สถาปัตยกรรมภายใน ธรรมศาสตร์
สโรชา ธรรมเจริญ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สโรชา ศรีสุข สภาราชินี นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
สโรชา อศัวพิชญโชติ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการDirect Admission ( TCAS รอบ 4 ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สโรชินี ทองแกว้ ควนขนุน พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์
สลิล วงศอ์รินทร์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
สลิลดา ศรีพิทกัษส์กล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
สลิลทิพย ์นาคกอ้น เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรศิลปาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว นเรศวร
สลิลทิพย ์ศรีเพ็ชร์ อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพเพ่ือคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล
สลิลทิพย ์ศรีหงษา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สลิลทิพย ์แสงทราย บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ เชียงใหม่
สลิลทิพย ์แสงทราย บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง บริหารธุรกิจ เชียงใหม่
สลิลทิพย ์เฮงวนิชกุล ศึกษานารี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังษีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สวพร ทาเวียง สิรินธร สุรินทร์ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
สวรรยา คุม้สุข กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบุรี วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
สวรรยา ไพพร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี2ธรรมศาสตร์
สวรรษา โถชาลี วรนารีเฉลิม สงขลา รัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สวสัดิชยั หงษส์า วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน เกษตรศาสตร์
สวิตา พิริยะนพวรรณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สหพล พงษพ์ณิชยพ์นัธุ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทศโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สหภาพ หมัน่เพียร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
สหรัฐ เผ่าตานนท์ แสงทองวิทยา สงขลา อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
สหรัฐ เศรษฐาธิวฒัน์ มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สหรัฐ เอียดหนู มหาวชิราวุธ สงขลา ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาองักฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สหรัถ พรหมอินทร์ ปัญจทรัพย์ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สหรัถ อรุณยะเดช สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สหัถทรรศ ปิติรัตน์ ท่าบ่อ หนองคาย วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
สหัสวรรษ ทองสวสัด์ิ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นเรศวร
สหัสวรรษ นิจพนัธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยวิีทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต ์- มลัติมีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สหัสวรรษ บุญเผ่ือน ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สอางคทิ์พย ์แสนเฉย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเยาวชนร่มศรีตรัง สงขลานครินทร์
สจัจพร ผิวเกล้ียง มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาสตัวศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
สญัญบตัร หมวกน่วม เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ ประมง เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
สญัยวดี กนัทุกข์ สวนกุหลาบวิทยาลยั สระบุรี สระบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สณัฐิตา ยนัตะศิริ เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สณัฐิติ ชุตินนัทกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขานวตักรรมการท่องเท่ียวและการบริการรับตรงอิสระ (คณะศิลปศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สณัหณฐั เกษรกุหลาบ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สณัหณฐั สงัขท์อง ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
สณัห์พิชญ ์พูลศิลป์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สณัหวชั แก่นชา ระยองวิทยาคม ระยอง นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สตัยารัตน์ สตัยรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สตัยารัตน์ สตัยรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
สนัติธรรม รามพูล พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
สนัติภาพ แกว้จนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สภัยา โกเอ้ียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สาธิดา จูเตา๊ะ วฒัโนทยัพายพั นครปฐม บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สาธิดา แป้นจนัทร์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สาธิตา แกว้บุญเรือง กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
สาธิตา หมอนพงัเทียม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
สาธินี เจนวงศไ์พศาล ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศิลปากร
สาธินี รุจิขจรเดช ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สาธิมา อกัษรชู สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สานฝัน อาจเดช ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สายชล เจียรกุล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี นเรศวร
สายธารทอง มนตแ์กว้ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช โครงการจดัตั้งนวตักรรมการเกษตรและประมง สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารมุง่มัน่สู่สงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์
สายน ้าผ้ึง ประจกัษวิ์มล ราชินี นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สาริน จงกิตติพงศ์ หอวงั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สาริน ชายะพงศ์ ราชินี กรุงเทพมหานคร ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
สาริน นนทะภา สุรวิทยาคาร นครปฐม นิเทศศาสตร์ดิจิทลัDIAS หลกัสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
สาริศา แกว้ละมุล วดัทรงธรรม สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สาริศา เครือรัตนไพบูลย์ ก  าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สาริศา ทองเนตร อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สาริศา ภิลยัวรรณ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(สถาปัตยกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สาฤทธ์ิ สกุลวงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สาลินี แก่นจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
สาวิกา จ  าปาเต้ีย จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
สาวิตรี มีสิทธ์ิ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สาวิตรี อุ่นสกล นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม วท.บ.อนามยัชุมชน ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
สิงหราช ทองน า สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
สิชล สุวณัณกีฏะ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิญาดา ผลสว่าง มุกดาหาร มุกดาหาร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิญาพร อริยะเดช สุรนารีวิทยา นครราชสีมา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิตา จนันนัทะ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สิตานนั ชนะชยั สุรวิทยาคาร สุรินทร์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
สิตานนั พนัธเสน วิสุทธรังษี กาญจนบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
สิตานนัท ์ก ่าพนัธ์ดี สงวนหญิง สุพรรณบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สิตาภา ดีวาจา ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
สิทธา หาญวิชิตชยั มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิทธิกร คชรัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร การจดัการ-การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
สิทธิโชค สาโหมด ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิทธินนท ์ไมส้งัข์ เทพศิรินทร์ นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ศิลปากร
สิทธินนท ์เสตะพนัธ์ สตรีพทัลุง พทัลุง วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
สิทธินนัท ์ล้ิมชยัชะดา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
สิทธิพงค ์ชาญวณิชยส์กุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ค.บ.คณิตศาสตร์ประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
สิทธิพร รอดขวญั สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สิทธิพนัธ์ จนัทนป เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สิทธิวิชญ ์ศิริวฒัน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี นนทบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สิทธิศกัด์ิ ปานแกว้ พิมานพิทยาสรรค์ นครปฐม ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สิทธิศกัด์ิ ศรีเพียงจนัทร์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
สินีนาถ เกษทองมา สิริรัตนาธร นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด-การจดันิทรรศการและการตลาดเชิงกิจกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สินีนาถ วงษา ระยองวิทยาคม ระยอง สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สินีนารถ กุลอุปฮาด ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาการส่ือสารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
สินีนารถ กุลอุปฮาด ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ)เรียนดี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สินีนารถ กุลอุปฮาด ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร พฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษยD์irect Admission ( TCAS รอบ 4 ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สินีนารถ กุลอุปฮาด ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สิปปกร แกว้หนู ปากพนงั นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
สิปปกร จงจิรัฐา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
สิปปาง โพชาคม สายปัญญารังสิต ปทุมธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีองักฤษ เกษตรศาสตร์
สิปาง จนัทรวิทุร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สิมิลนั ชวลิตธรรมโชติ ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิร บุญญานุพงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สิรดา พุ่มสีนิล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สิรภพ จนัทนบุบผา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
สิรภพ ตั้งธนากาล พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
สิรภพ เปรมปรี เมืองพทัยา11 (มธัยมสาธิตพทัยา) ชลบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยดิีจิทลั มหิดล
สิรภพ พยบับรรณางกูร บูรณะร าลึก ตรัง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรภพ พิชิตการณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรภพ สุขสวสัด์ิศกัด์ิ ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิรภพ สุรพงรักตระกูล มธัยมประชานิเวศน์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สิรภทัร กายโรจน์ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม วท.บ.รังสีเทคนิคพิเศษ ธรรมศาสตร์
สิรภทัร กิตติสทัโธ พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
สิรภทัร แซ่เด่ียว กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิรภทัร พิเชษฐบุญเกียรติ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรภทัร สีลาทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิรภทัร สุวรรณ เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สิรภทัร เสาหิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ภาษาองักฤษ ราชภฏันครราชสีมา
สิรภทัรา สงัยวน ดรุโณทยั ตรัง เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
สิรวิชญ ์กาญจนะศกัด์ิดา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สิรวิชญ ์คงชูช่วย แสงทองวิทยา นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรวิชญ ์จวนอาจ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิรวิชญ ์ชมภูมาศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ร.บ. วิชาเอกการเมืองกาปกครอง ธรรมศาสตร์
สิรวิชญ ์ชยัจิตย์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
สิรวิชญ ์นอ้ยค ามูล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิรวิชญ ์รวีไพฑูรย์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรวิชญ ์ศิริพนัธ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สิรวิชญ ์สิทธิเกรียงไกร เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารการจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรวิชญ ์อ่อนธรรมา สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม วท.บ.สถิติพิเศษ ธรรมศาสตร์
สิรวิชฐ์ ถิระโชติกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิราวรรณ เรืองนุ่น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
สิราวรรณ เรืองมี ประภสัสรรังสิต พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สิริกร บุญถนอม กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน วลยัลกัษณ์
สิริกร เปล่ียนโมฬี ระยองวิทยาคม ระยอง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริกร มีลา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิริกร สุรกิจบวร ชลกนัยานุกูล ชลบุรี นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริกร อมรลกัษณ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สิริกญัญา ซาโต้ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
สิริกนัย ์สีตะวนั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิริกาญจน์ มหาวงศน์นัท์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
สิริกาญจน์ เมฆขนุทด มารียวิ์ทยา นครราชสีมา มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริกาญจน์ เมฆขนุทด มารียวิ์ทยา นครราชสีมา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สิริกาณดาม ์บุญเกิด สารสาสน์วิเทศ ชลบุรี การบญัชี เกษตรศาสตร์
สิริกุล เล่ือนทอง สิรินธร นครปฐม ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
สิริญาดา วิริยะพนัธ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร การปกครอง อุบลราชธานี
สิริณ หลวงเทพ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สิริทิพย ์ศรีแสงสว่าง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นครปฐม วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
สิริธร เก่ียวศรีกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา วท.บ.วิทยาการประกนัภยั (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
สิริธร อนงคท์อง ธิดานุเคราะห์ สงขลา มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิรินดา ตามบุญ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สิรินดา บุญเรือง สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สิรินดา ฤทธิพนัธ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สิรินดา สุขพานิชย์ ชลกนัยานุกูล นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิรินดา อ่องเอ่ียม ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สิรินภา เช้ือกลาง มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมบริการการบิน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สิริบูรณ์ เทพารักษ์ วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
สิริประภา พรหมโยธา หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริปรียา ดีพรมกุล สตรีศรีน่าน น่าน วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ เกษตรศาสตร์
สิริไปรยา ธนะ สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิริพงศ ์สิริโรจน์บริรักษ์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
สิริพงษช์ยั เหล่าเจริญ แก่นนครวิทยาลยั นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สิริพร วงษไ์ร สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
สิริพร ศรีค  าภา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
สิริพรรณ ทองบริบูรณ์ สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สิริพิมพิณ ศรีสว่าง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริภทัร จนัทรา เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิริภทัร บุญน าพา ก าแพง นครปฐม ส านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารการจดัการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริภทัร สิทธิสงคราม ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
สิริภา เตชะรัตนกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
สิริมา โพธ์ิทกัษิณ ศรียาภยั ชุมพร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริยากร โพยมรัตนสิน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
สิริยากร ภารุณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยคีรุศาสตร์การออกแบบ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สิริยากร ภู่พิสุทธ์ิธนภทัร์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ / การจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์ 
สิริยากร สว่างศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริยาภรณ์ รัตนคต กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สิริยาภรณ์ ศรไชย บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ศิลปศาสตร์ / การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สงขลานครินทร์ 
สิริรัตน์ ดีดอม พระหฤทยันนทบุรี นนทบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริรัตน์ วิศทัศิริ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
สิริวรรณ บวัคลา้ย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สิริวรากร พงษศิ์ลา หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริวิมล ทิตะโพธ์ิ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
สิริวิมล บุญธรรม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
สิริวิมล มณีรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สิริวิมล อินทรนสั จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
สิริเสาวภา ค  าหาญ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สิริโสภา นาเหนือ สตรีราชินูทิศ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สิริโสภา อศัวปิยะประสิทธ์ิ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
สิรีธร พิลึก สตรีราชินูทิศ อุดรธานี ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ค.บ. วิชาเอกภาษาองักฤษ กาฬสินธ์ิุ
สิรีธร ยาสิงห์ทอง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สีตลา โฆษิตเกษม สงวนหญิง สุพรรณบุรี นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สีหนาท ชูกะนนัท์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สุกฤตา ตติยาพร หอวงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุกฤตา ตั้งธีรวรรณ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุกฤตา ปัจจนัตดุสิต พณิชยการหาดใหญ่ สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สุกฤตา รอดพงษา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
สุกฤษฏ์ิ เจริญวฒันาโรจน์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร วท.บ.วิทยาการประกนัภยั (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
สุกวินท ์ขอ้ร่วมคิด สระบุรีวิทยาคม สระบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น เกษตรศาสตร์
สุกญัญา แสงเสวก ศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
สุกญัญา อินทอง สิรินธร นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุจิณณา โฆษิตคณิน เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุจิตตา พิลา โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สุจิตธา พวงประดบั สตรีอ่างทอง อ่างทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สุจิตรา คงค า ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
สุจิตรา สายจนัทร์ จินดาวิทยาคาร2 ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
สุจิตา สุขสวสัด์ิ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
สุจิรา ทิมพวงทอง เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สุจิราพชัร ราญมีชยั อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
สุจิวรรณ จิรายโุรจน์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต มหิดล
สุชญา เลียดประถม เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
สุชญัญา ขนัติธรรมกุล ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
สุชญัญา ขนุไชยทนั พทัลุง นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุชญัญา ค  าหร่ิง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศิลปากร
สุชญัญา บุญลน้ ธญับุรี ปทุมธานี วท.บ.เทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื ธรรมศาสตร์
สุชญัญา อินตะ๊ชุ่ม ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
สุชนัยา รุจิเบกษานนท์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
สุชาดา วิกาสะโล เตรียมอุดมศึกษา นครปฐม ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
สุชานนัท ์นามดี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
สุชานนัท ์พุทธาโร หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สุชานนัท ์เพียสุด ปราจีนกลัยาณี นครปฐม เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุชานนัท ์สอนเกิดสุข ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ท ์(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สุชานาถ มัง่มีศรี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ แขนงการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุชานาถ อินทร์ชุ่ม สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
สุชาภทั เกษร ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่
สุชาภทั เกษร ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ(ภาคพิเศษ) เชียงใหม่
สุชาภทั เกษร ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
สุชาวดี คงกระพนัธ์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุชาวดี จงรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ " ม.อ.ตรัง" สงขลานครินทร์
สุชาวดี มุลีผล ศรียาภยั ชุมพร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุชาวดี เลาอารีกิจ บุรีรัมยพิ์ทยาคม นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สุชาวดี อินตะ๊นนัต์ มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
สุชาวีร์ อาวะกุลพาณิชย์ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
สุชีวาพร ปัญญานวล เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุชีวาพร ปัญญานวล เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุเชษฐ์ ชนะถาวร วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์ สงขลานครินทร์
สุฐิดา รัตนปกรณ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
สุฑญัญะ นิลพฒัน์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลสัเตชัน่อาร์ต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สุฑาสิณี สมบูรณ์ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี วิทยาการขอ้มูลและนวตักรรมชอฟตแ์วร์ อุบลราชธานี
สุณฐันนัท ์รอดกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุณฐันนัท ์รอดกุล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุณิศรา หัตถาภรณี นกัศึกษามหาวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา เกษตรศาสตร์
สุณิสา เยโท้ สุโขทยัวิทยาคม สุโขทยั ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นเรศวร
สุณิสา เสนาสุ ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล
สุดารัตน์ เจริญสุข มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการงานนิทรรศการและงานอีเวน้ทพิ์เศษ ศิลปากร
สุดารัตน์ เจริญสุข มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุดารัตน์ ไชยศรี อุดรพิทยานุกูล นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สุดารัตน์ ธรรมไพศาล บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ เศวตฤทธ์ิกุล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สุดารัตน์ สมใจ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ นราธิวาสราชนครินทร์
สุดารัตน์ สืบเสาะจบ ราชวินิตบางแกว้ ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑร่์วมสมยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุดารัตน์ สืบเสาะจบ ราชวินิตบางแกว้ ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
สุดารัตน์ หงษค์  า นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี การบญัชี อุบลราชธานี
สุดารัตน์ องักุลดี ปลวกแดงพิทยาคม นครปฐม ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
สุดาวดี เภสชัชะ บวัหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์ สหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัวน์ ้า ขอนแก่น
สุดาวดี เภสชัชะ บวัหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์ สหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัวน์ ้า ขอนแก่น
สุตาภทัร ไชยโชติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด(โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สุทธญาณ์ บุญดี สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
สุทธดา ศึกเจริญ ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการโรงแรม ส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เกษตรศาสตร์
สุทธาทิพย ์เหล่าศิริวุฒิ ศรียาภยั ชุมพร ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุทธิกานต ์สอดสี สตรีศรีน่าน น่าน เกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นเรศวร
สุทธิเกียรต์ิ นิลสงวนเดชะ สภาราชินี ตรัง ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา ศิลปากร
สุทธิญา ขวญัคง สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
สุทธิดา ค  าตา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
สุทธิดา แซ่ฉัว่ ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)วิชาเอกสงัคมศึกษา เลือกสอบสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุทธิดา นิลโต หอวงั นครปฐม การผงัเมืองบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุทธิดา นุ่นเศษ บูรณะร าลึก ตรัง เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุทธิตา สุขนุช สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุทธิพงศ ์ณรงคศ์รี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุทธิพร เงินพิสุทธ์ิศิลป นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
สุทธิใส วยัวฒัน์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ศิลปากร
สุทตัตา บุญมาศ สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มหาสารคาม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุทตัตา สุวรรณ เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สุธาทิพย ์ชูภกัดี พทัลุง พทัลุง โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
สุธาทิพย ์ทวีทรัพย์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุธารินี จนัทร์กาบ ราชนนัทาจารยส์ามเสนวิทยาลยั2 กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธาศิณี ชีวชิต เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาLogistics and Supply Chain Management นานาชาติ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุธาศินี สาหร่าย เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกษตรศาสตร์
สุธาสินี เกิดแสง ราชินี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธาสินี จัน่ล้ินลา สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธาสินี เจริญผ่อง ขอนแก่นวิทยายน นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
สุธาสินี ณ นคร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาขาวิชา ภาษาไทย ราชภฏัสงขลา
สุธาสินี ทองเรือง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุธาสินี บุญมี มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สุธาสินี สมประสงค์ เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี จนัทบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
สุธาสินี สีแสง มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สุธิชา ผิวงาม ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
สุธิชารัชต ์ทวีวชัตธ์นะกุล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
สุธิดา ทวีสิทธิโชคชยั สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สุธิดา ธีระรังสิกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
สุธิดา โพธ์ิศรี ศึกษานารี นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุธิดา ศรีโชค อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน อุบลราชธานี
สุธิดา สิงห์ทอง พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน วลยัลกัษณ์
สุธิตา พรุ่มห่าน ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
สุธินนัท ์เทพแดง อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สุธินนัท ์สาคีรี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมันครปฐม วท.บ.เทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื ธรรมศาสตร์
สุธินี แจ่มจ ารัส สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
สุธินี ตน้สีนนท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา คณิตศาสตร์ ราชภฏันครราชสีมา
สุธิมา ทองสมุทร วฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
สุธิลี เสตะพยคัฆ์ พิมายวิทยา นครราชสีมา ภาษาองักฤษ ราชภฏันครราชสีมา
สุธีกานต ์กลา้คง หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุธีธนินทร์ พรแจ่มใส กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุธีพทัธ์ วงศธ์นาสมิทธิ ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ศิลปากร
สุธีมนต ์มานอ้ย เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
สุธีรา ฟูนิมิตด าเนิน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุนิชา ภาคชยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
สุนิตา ใจเอ้ือ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร บริหารศาสตร์ การบญัชี อุบลราชธานี
สุนิตา ศรีรักษ์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
สุนิษา แกว้ก่ิง ร่มเกลา้สกลนคร สกลนคร ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเรียนดี ราชภฏันครราชสีมา
สุนิษา คงเพชร พทัลุง พทัลุง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ /  บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
สุนิษา จนัทร์เอียด สตรีพทัลุง นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการจดัการ /  บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
สุนิษา เช้ืออินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาพิเศษ ศิลปากร
สุนิษา ยิม้เนตร ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ-นวตักรรมการจดัการธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุนิษา ราชค า จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ รป.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุนิษา สรรพโกศลกุล จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุนิสา ชูราศรี นาคประสิทธ์ิ นครปฐม บริหารธุรกิจ/บญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
สุนิสา ดอนทอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุนิสา ดอนทอง ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตรบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สุนิสา สุขสาย หนองก่ีพิทยาคม นครปฐม เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พีชสวน สตัวศาสตร์ และประมง) อุบลราชธานี
สุประวีณ์ เก้ือพรหม พทัลุง นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุประวีณ์ ศรีสุวรรณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สุปรียญ์า หออษัฎาวุธ ระยองวิทยาคม ระยอง นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุปรียา พลอยมะกล ่า เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
สุปรียา สุขใส สภาราชินี ตรัง พาณิชยนาวีนานาชาติวท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุปวีณ์ ยศสมุทร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุปาจรีย ์คงแป้น ศรียาภยั ชุมพร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุพรรณษา จุติพล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุพรรณษา สุวรรณแท้ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพรรณิกา เครือพาน นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
สุพรรณิการ์ แกว้ค  า เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพรรณี เพชรศกัด์ิ มอ.วิทยานุสรณ์ นครปฐม วิทยาการจดัการ / การจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สงขลานครินทร์ 
สุพชัชา อินแกว้ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ นเรศวร
สุพฒันา การรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุพฒันา ช่วยปลอด เมืองสุราษฎร์ธานี นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
สุพตัรา แกว้ลาย เซกา นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
สุพตัรา บุญทอง หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ราชภฏัอุดรธานี
สุพตัรา ศรีวิลยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาประวติัศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุพิชชญา กูลรัตน์กิติวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วท.บ.วสัดุศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สุพิชชา ดีประเสริฐ บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
สุพิชชา เนธิบุตร นารีวิทยา ราชบุรี วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล สาขา  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศาสนศึกษา) มหิดล
สุพิชชา พูลเกษม สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการการผลิต เกษตรศาสตร์
สุพิชชา วิญญกูล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สุพิชชา ศิริสูงเนิน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงบูรณาการ เกษตรศาสตร์
สุพิชชา หอมทอง จบ ม.6 แลว้ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สุพิชชา อินตุย้ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
สุพิชชา อินทนนท์ สตรีศรีน่าน น่าน พยาบาลศาสตร์ นเรศวร
สุพิชชา อินทร์ทองแกว้ พทัลุง พทัลุง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีทล.บ.เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
สุพิชฌา แพรกปาน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุพิชฌา แพรกปาน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุพิชฌาย ์กิจทองพิศิษฐ ราชินี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุพิชฌาย ์กิจทองพิศิษฐ ราชินี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สุพิชฌาย ์แกว้กูลฑล พิริยาลยัจงัหวดัแพร่ แพร่ วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
สุพิชฌาย ์ขวญัต่อ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศิลปากร
สุพิชฌาย ์โทสาลี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุพิชฌาย ์ปัญจภาคีนุกุล เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
สุพิชฌาย ์พรมจีน บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
สุพิชฌาย ์มีพูน มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สุพิชฌาย ์หลีแคลว้ บูรณะร าลึก ตรัง นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สุพิชฌาย ์หลีแคลว้ บูรณะร าลึก ตรัง นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุพิชญา ชชัวานิชกุล เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี นครปฐม วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุพิชญา เชิงเทิน พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุพิชญา เตอะสกุล สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปากร
สุพิชญา นนทช์ญาวิชญ์ อมัพรไพศาล นนทบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สุพิชญา บุตรสุวรรณ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
สุพิชญา พุ่มจนัทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สุพิชญา พุ่มนวม เซนตโ์ยเซฟระยอง ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
สุพิชญา ภูมิพฒันไชย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
สุพิชญา ภูมิระวิ ธิดานุเคราะห์ สงขลา มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
สุพิชญา มีถาวรณ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
สุพิชญา ศิริภกัด์ิ ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สุพิชญา สิงหเดโช ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สม.บ.การวิจยัทางสงัคม (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
สุพิชญา โสมภีร์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ลพบุรี เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุพิชญา หาญรักษ์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
สุพิชยา ประค า หอวงั นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สุฟานี ลอ้เจริญกิจ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
สุภชา พูนพาณิชย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการท่องเท่ียว เกษตรศาสตร์
สุภชา เร่ิมสนัติกุล หอวงั ปทุมธานี ปทุมธานี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สุภชาดา หนองหาญ เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
สุภชาดา หนองหาญ เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุภนิดา ไข่แกว้ วรนารีเฉลิม สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
สุภลกัษณ์ แสงธรรมวรคุณ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แม่โจ้
สุภคัจิรา รักษาภกัดี สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุภชัชา ใจค า ชลกนัยานุกูล ชลบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุภชัชา ชมภูอาจ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภชัชา ชูเกิด บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สุภชัชานนัท ์ปราณี ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภทัรา คณากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
สุภทัรา อรุณสุข เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สุภสัรา ศรีสุวรรณ กลัยาณีศรีธรรมราช นครปฐม ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุภสัสร ทกัษิณ ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. (การส่ือสารธุรกิจระหว่างประเทศ) เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
สุภสัสร อภยัสุวรรณ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
สุภสัสรา จีนแกว้ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม สงขลานครินทร์
สุภสัสรา ฐานานุกรม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุภสัสรา ฐานานุกรม หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สุภสัสรา พาสุขฤทยัรัตน์ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สุภสัสรา ไพศาล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สุภสัสรา ยงประเดิม สภาราชินี ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิตมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
สุภสัสรา สว่างวงค์ มหาวชิราวุธ สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั สงขลานครินทร์
สุภสัสรา สิงห์ศกัด์ิตระกูล คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศิลปศาสตร์ / ภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์ 
สุภากาญจน์ เธียรจนัทร์วงศ์ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
สุภาพชาย บุญวนั พทัลุง พทัลุง เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุภาพร ลีฬหาบวรกุล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุภาพิชญ ์แกว้ศรีงาม พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุภาภรณ์ มะหุวนั สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
สุภาภรณ์ มากค า วุฒิชยัวิทยา นครปฐม รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยติุธรรมและกฎหมาย)ประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
สุภาภรณ์ ยนัศิริ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
สุภาภรณ์ รัตนวนั นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
สุภาภรณ์ วงษไ์ชยา สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สุภารดี ค  าซาว เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่
สุภารดี ค  าซาว เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่
สุภารพีร์ บวัทอง แก่นนครวิทยาลยั ขอนแก่น อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
สุภาวดี แกว้ผอม อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบ่ี ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุภาวดี ชุมสน วชัรวิทยา ก าแพงเพชร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภาวดี ม่วงประเสริฐ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.การขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
สุภาวดี เล้ียงอ านวย ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุภาวดี สมบูรณ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ประมง สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
สุภาวดี สุดรักษ์ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
สุภาวรรณ ศรีวิจา อุดมวิทยา ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุภาวิดา ตระกูลชยัศรี นาคประสิทธ์ิ นครปฐม บญัชี สาขาบญัชีวิทยาเขตกาญจนบุรี มหิดล
สุภาวิตา เวฬุกร อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ นเรศวร
สุภาสินี เนตรทิพย์ นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุมิตตา พ่วงพี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
สุรทิน เลาหพฒันวงศ์ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
สุรพศ ฉัตรนอ้ย นครนายกวิทยาคม นครนายก พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.การขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
สุรภา มุสิกะพงษ์ ดาราสมุทร ชลบุรี พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
สุรวิชญ ์พวงมาลยั พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) วิชาเอกสงัคมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุรวีร์ ภทัรวุฒินนัท์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอ้มูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุรสวดี มะธิปะโน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
สุรัชนา ฉายอรุณ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุรัญชนา เรืองฤทธ์ิ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุรัสดา โศจิศิริกุล วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ่ สงขลา ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
สุรัสวดี นวลรอด ปากพนงั นครปฐม วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์ 
สุรัสวดี พรแขก ชลกนัยานุกูล นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุรัสวดี ล่ะอาหลี หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา ศิลปศาสตร์ / ชุมชนศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สงขลานครินทร์ 
สุรางคนา ทุ่งลอ้ม นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ นิติศาสตร์ นเรศวร
สุรางคนางค ์นิลภิรมย์ สายน ้าผ้ึง ในพระอุปถมัภ์ นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
สุรางคพิ์มล เทียนพาลี เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส ธรรมศาสตร์
สุรารักษ ์แกว้สมบูรณ์ สตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพมหานคร ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์
สุริกร เสนบุญมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
สุริยฉัตร ขนุอินทร์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
สุริยฉัตร ขนุอินทร์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สงขลานครินทร์
สุริวิภาณ์ สงัทอง เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
สุรีพร พนสันาชี ศรียาภยั ชุมพร ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
สุวนนัท ์กิตติศกัด์ิเสรีกุล สตรีนนทบุรี นนทบุรี มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
สุวนนัท ์ชิตวนั พลวิทยา สงขลา ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สุวนนัท ์แสงจนัทร์ สุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา การศึกษาปฐมวยั ราชภฏันครราชสีมา
สุวนนัท ์อินทปัญญา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย ครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ราชภฏัอุดรธานี
สุวนนัท ์อินทปัญญา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย ครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ราชภฏัอุดรธานี
สุวพชัร อน้เพ็ชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุวพิชชา โสพนัธ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
สุวพิชญ ์มรกฎ นารีวุฒิ ราชบุรี พยาบาลศาสตร์ เวสเทิร์น
สุวภทัร เกิดสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ราชภฏัสงขลา
สุวรรณ กรกีรติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
สุวรรณกร รอดด า กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม นครปฐม บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
สุวรรณดี อนงคพ์รยศกุล ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ นิติศาสตร์บณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุวรรณเทพ ค  าศรี เทพลีลา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุวรรณวณี ขอพ่ึงกลาง สุรวิทยาคาร สุรินทร์ นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
สุวรรณษา ขอยื้อกลาง มารียวิ์ทยา นครราชสีมา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุวรรณอกัษร ขนุอาจ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา เกษตรศาสตร์
สุวรา ไทรหอมหวล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
สุวลกัษณ์ พุทธโร สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุวลัลีย ์วิเชียรกุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุรี วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
สุวิจกัขณ์ แกว้สตัยา มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
สุวิชชา เณรานนท์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา เลือกสอบวิชาสงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุวิชญา คาดสนิท นางรอง นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์
สุวิชา ก ามะหยี่ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สุวิชากร พุ่มปานวงศ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาดรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
สุวิชาดา จนัทรัศมี มหาวชิราวุธ สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
สุวิฌา สุดประเสริฐ เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
สุวิมล เตรียมลิขิตกุล ราชินีบน กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
สุวิมล สงัฆานาคินทร์ พทัลุงพิทยาคม พทัลุง ศศ.บ.การพฒันาชุมชนประเภทกลุ่มภาคี มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ราชภฏัสงขลา
สุวิมล หลา้พวง สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
สุวิรยา ขนุจนัทร์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สงขลานครินทร์ 
สุวีรา แกว้ฤทธ์ิ สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เสกพิชา วิสิทธ์ิศาสตร์ สตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
เสมอดาว มะละ พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
เสมอดาว มะละ พทัลุง พทัลุง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สงขลานครินทร์
เสลาลกัษณ์ รักษว์งศ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เสาวคนธ์ โอภาศรีโรจน์ นราธิวาส นราธิวาส เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เสาวลกัษณ์ ขนุพิทกัษ์ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
เสาวลกัษณ์ จนัทร์ทอง มหาวชิราวุธ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
เสาวลกัษณ์ ทองเน้ืองาม สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เสาวลกัษณ์ รอดนาโพธ์ิ ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
เสาวลกัษณ์ สงัขแ์กว้ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์) วลยัลกัษณ์
เสาวลกัษณ์ หอมดวง แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เสียงทิพย ์มีผลกิจ สตรีวดัระฆงั นครปฐม สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แสงฉัตร กิจบุญเลิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
แสนรักษ ์นิมิตหลิวพานิชย์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จิตวิทยา รูปแบบท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โสภณวิชญ ์สุวรรณมุสิทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
โสภิดา ชยัศรี นาทวีวิทยาคม สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุตรั์บนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
โสภิตตา อุปรี ระยองวิทยาคม ระยอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
โสภิตา แซ่จู้ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
โสภิตา แซ่เตียว อสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.จดัการอุตสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม)(ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
โสภิตา ติยะภูมิ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โสรยา สามารถ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ เกษตรศาสตร์
หงฉุน ลี ไตรมิตรวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
หงณภทัร เวชกุล ดีบุกพงังาวิทยายน พงังา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์
หทยัฉัตร พรมศรี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
หทยัชนก เก้ือภกัด์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการเงิน การประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง มุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
หทยัชนก ขิงหอม อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เชียงใหม่
หทยัชนก ขิงหอม อุตรดิตถ์ นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เชียงใหม่
หทยัทิพย ์พ้ืนอภยั นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
หทยัภทัร คงถาวรสุข อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นครราชสีมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
หทยัรัตน์ ประวิตรภิญโญ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
หทยัรัตน์ รัตโนทยั ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต วิเทศศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
หทยัวลัภ ์เจียรนยั ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
หน่ึงฤทยั ชูสุทน กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกมครูแนะแนว วลยัลกัษณ์
หน่ึงฤทยั ธาราเกษม วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ นครปฐม วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
หยกทิพย ์ทรอสแซล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
หยกฟ้า คมัภบ์ุญยอ อุดรพิทยานุกูล นครปฐม ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัอุดรธานี
หยาดเพชร สินคา้ ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ศิลปากร
หรรษมน วุฒิกานากร เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
หฤษฏ์ เตะ๊หมาน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
หัตสยา หมดัโส๊ะ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
หัทญา เก้ือกูล นางรอง บุรีรัมย์ ภาษาองักฤษและการส่ือสาร อุบลราชธานี
หัสดี กาญจนภกัด์ิ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช การบริบาลทางเภสชักรรม (โอลิมปิกวิชาการ/วมว.) อุบลราชธานี
หิรัณยกุล บุญเกตุ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สถาปัตกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวตักรรม นเรศวร
เหมรินทร์ นาควิโรจน์ พทัลุง นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจมุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง สงขลานครินทร์
เหมรินทร์ นาควิโรจน์ พทัลุง นครปฐม ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
โหวย้ หมิง ลี เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
ไหมอนัดา ศิริทรัพย์ ศรียาภยั นครปฐม ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วลยัลกัษณ์
ฬนัลณี สุวรรณวงค์ สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
อคมัยสิ์ริ ชูบุญ นารีวุฒิ ราชบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์การพฒันา ศิลปากร
อจิรวดี ผ่านพินิจ ปรางคก์ู่ นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อชิรญา ตั้งอศัยากุล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อชิรญา นพสุวรรณ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อชิรญา บวัสมุย ระยองวิทยาคม ระยอง วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
อชิรญา ปักป่ิน วดัราชโอรส กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกนัศึกษา ธรรมศาสตร์
อชิรญา ผาณิตมาส อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
อชิรญา มีสม นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร ธรรมศาสตร์
อชิรญา เอ้ืออารีศิลป์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
อชิรญา ฮอร์ สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์
อชิรญาณ์ กรมยนิดี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา นครปฐม สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อชิรญาณ์ ชยัณรงค์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
อชิรญาณ์ ทองมีศรี เบญจมราชานุสรณ์ นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อชิรญาณ์ วิเชียรโมลี เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อชิรญาณ์ อภิชาติโชติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
อชิรญาดา วงศส์มัพนัธ์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อชิรยา ไชยฤกษ์ สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครปฐม พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
อชิระ สุจริต ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อณุภา สุทธปรีดา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อณุศิษฏ์ วงศวิ์เศษ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
อดิเทพ จงถนอมวิวฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
อดิศร เจริญสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
อดิศร อรรถรุ่งโรจน์ นครสวรรค์ นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อดิศกัด์ิ ตั้งเจตนาพร อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อดิศา บวัขาว ศรียาภยั ชุมพร เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อดุลย ์บุญเกิด สาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อติกานต ์สตัยพาณิชย์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อติการต ์สุทธหลวง ปัว น่าน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อติคุณ ชูวิทย์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อติชาต ช่ืนทองค า พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอ้มูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อติชาติ บุญยงั ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
อติชาติ บุญยงั ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว(ภาคพิเศษ)ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเกตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน เกษตรศาสตร์
อติชาติ บุญยงั ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัผูป้ระกอบการสร้างสรรคน์านาชาติรัตนโกสินทร์ สาขานวตักรรมการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลกัสูตรนานาชาติ)เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
อตินุช ม่วงงาม จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อตินุช สุดลาภา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจดัการโรงแรม ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อติภา สุริยพงษ์ พนสัพิทยาคาร ชลบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อติวิชญ ์จงตระกูล เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี นครปฐม มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เกษตรศาสตร์
อติวิทย ์เคา้อุทยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
อทิชา สารณาคมน์กุล สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นครปฐม บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อทิตยา เทียมสภา ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อทิตยา เทียมสภา ศรียาภยั ชุมพร วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อทิตา ศรีอยูสุ่ข หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ครูแนะแนว วลยัลกัษณ์
อธิชา เกตุพงษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อธิชา บุญเฟ่ือง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัสหวิทยาการ การออกแบบดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อธิชา ผลวิลยั บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ มนุษยศาสตร์  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อธิชา ภกัดี ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อธิชา วงศป์ระเสริฐ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์
อธิชา สมยั นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่ บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อธิชา หนูแจ่ม พทัลุง นครปฐม นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อธิชา โอมณี พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อธิชานนัท ์ชมภูนุช เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
อธิชานนัท ์ชมภูนุช เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อธิตยา มีโพธ์ิ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อธิเบศ มงคลประเสริฐ สตรีศรีน่าน น่าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อธิพชัร์ นิธิเลิศโชติภกัดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
อธิเมศร์ ประคอง สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อธิวฒัน์ ไกรเทพ สภาราชินี ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ "มุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง" สงขลานครินทร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อธิวฒัน์ นนัทแ์พง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
อธิศา อยูพ่รหม ศรียาภยั ชุมพร วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
อธิษฐ์ พลายนอ้ย อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม สงัคมศาสตร  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนงคน์าฏ เปียฉิม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อนงคน์าถ สิทธิโชค เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยและการส่ือสาร อุบลราชธานี
อนงครัตน์ อ่อนเปล่ง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อนพทัย ์รุ่งเรืองเกียรติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อนรรฆ จนัทร์วงษ์ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์รับตรง รอบสมทบพิเศษส าหรับวุฒิ ม.6 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนรรฆวี วชิรศกัด์ิชยั วินิตศึกษา ลพบุรี บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
อนญัญา ตนัประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
อนญัญา พวงซ่อนกล่ิน สภาราชินี ตรัง พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ.การขนส่งทางทะเล เกษตรศาสตร์
อนญัญา พินิจสุวรรณ พทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ / บญัชีบญัฑิต สงขลานครินทร์ 
อนญัญา ล้ิมพงศป์ระเสริฐ บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี เทคโนโลยดิีจิทลั เทคโนโลยสุีรนารี
อนญัญา ล่ิมพานิช นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
อนญัญา ศรีส าลี สารสาสน์วิเทศ ชลบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนญัญา สมใจ สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลยับูรพา นครปฐม พยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อนญัญา สุทิน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
อนญัญา โสภา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สมุทรปราการ รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนญัญา อกัษรดิษฐ ราชินี กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน (เลือกสอบสงัคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนญัญาลกัษณ์ ทองประเสริฐ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อนญัตา ทัง่ทอง ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั) เกษตรศาสตร์
อนญัพร จอมค า ระยองวิทยาคม ระยอง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อนญัพร พรหมอินทร์ เซนตเ์มร่ี นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
อนญัพร เพ็งเลา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อนนัญตา แสงข า สุขมุนวพนัธ์ นครปฐม มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ศิลปากร
อนนัตชา จัน่อยู่ พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
อนนัตญา เก้ือเส้ง สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
อนนัตญา ทองสุทธ์ิ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ การตลาด อุบลราชธานี
อนนัตญา มะนะกุล มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ศิลปอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อนนัตญา เล็กวิจิตรตระกูล สตรีศรีน่าน น่าน ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
อนนัตญา วงษา เทศบาล5 เด่นห้า เชียงราย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นเรศวร
อนนัตญา หวงัสร้างสกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
อนนัตญา อนุเวช นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล(สตรีวิทยา3) นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อนนัตย์ศ ยอ้ยนวล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
อนนัตลาภ ค  าวงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
อนนัทิตา มะโนสา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
อนสั ณ พิกุล เซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อนามิกา บวัทอง ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
อนาวิน คงรอด มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สงขลานครินทร์
อนิรุจ วรรณกมัมิโก อยธุยานุสรณ์ พระนครศรีอยธุยา เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อนิสดา บีรู นราธิวาส นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อนีศ สุไลมาน สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อนุจิต คงคาศรี ธิดานุเคราะห์ สงขลา ศศ.บ.ภาษาองักฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ ธรรมศาสตร์
อนุชา หวดัแท่น พทัลุง พทัลุง ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์
อนุพนัธ์ ป้ันสุด พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเรศวร
อนุรักษ ์บุญนะ เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ วิทยาลยับรูณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
อนุรักษ ์อินนุรักษ์ สตรีพทัลุง พทัลุง ค.บ.พลศึกษาประเภทความสามารถพิเศษดา้นกีฬา ราชภฏัสงขลา
อนุวฒัน์ บุญมีโชติ พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
อนุวฒัน์ สมจิตต์ พิริยาลยั แพร่ วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อนุสรณ์ โพธ์ิทอง บางมูลนากภูมิวิทยาคม นครปฐม นิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อโนชา ทรัพยม์าก อู่ทอง สุพรรณบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อโนมา เหลาพรม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นครพนม
อฟิลด้ี หวนักะเหร็ม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อภสันนัท ์วีระกุลธนากิตต์ิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีนพิเศษ ศิลปากร
อภสัรดา สามเสน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ศิลปากร
อภิชญา กาวิชยั พิริยาลยั แพร่ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
อภิชญา กิติโสภากุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.รัสเซียศึกษา พิเศษ ธรรมศาสตร์
อภิชญา แก่นมัน่ อ  านาจเจริญ อ านาจเจริญ ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
อภิชญา ขจรเกษ สกลราชวิทยานุกูล นครปฐม ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
อภิชญา จิระรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
อภิชญา ใจการุณ นครสวรรค์ นครสวรรค์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อภิชญา ชาญวิชา จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อภิชญา แซ่อ่ึง กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อภิชญา เดชสุภา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-นวตักรรมการจดัการธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อภิชญา ตูเ้ซ่ง มหาวชิราวุธ สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อภิชญา ทองประชุม ดดัดรุณี ฉะเชิงเทรา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
อภิชญา นกยงูทอง สตรีศรีน่าน น่าน พาณิชยนาวีนานาชาติ วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ความรู้คูคุ่ณธรรมสร้างผูน้าเยาวชน เกษตรศาสตร์
อภิชญา นิชพรกุล สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อภิชญา บวัช่ืน หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการไมซ)์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อภิชญา ผดุงขวญั ศรีบุณยานนท์ นครปฐม วท.บ.สถิติ ธรรมศาสตร์
อภิชญา พยคัมะเริง สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
อภิชญา พรเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิชญา เพียสม หอวงั กรุงเทพมหานคร วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
อภิชญา รักษส์งัข์ สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิชญา สิทธิศกัด์ิ วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิชญา เหลืองอุบล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา(มอดินแดง) ขอนแก่น อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อภิชญา อินทรวงั บูรณะร าลึก ตรัง บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อภิชยา นากสุกปร่ัง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อภิชยั ศรีดี ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี อุตสาหกรรมเกษตร เชียงใหม่
อภิชา สายพานิช เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี จนัทบุรี เกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตรเมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
อภิญญา คงน่วม เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก ศศ.บ.นวตักรรมการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม (การพฒันาเชิงสร้างสรรค)์ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
อภิญญา จุมณี ชลกนัยานุกูล ชลบุรี อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อภิญญา จุลธรรมเจริญ หอวงั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อภิญญา ใจหาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อภิญญา ดอกพุฒ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อภิญญา ทองแสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก วิทยาการขอ้มูลและนวตักรรมซอฟตแ์วร์ อุบลราชธานี
อภิญญา ปล้ืมฤทยั สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อภิญญา ศรีอ่อนรอด สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิญญา สงศรีอินทร์ พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
อภิญญา สายงาม ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิตา วิลามาศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภินทร์พร สรรเสริญคุณ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปากร
อภินนัท ์ยงูทอง สตรีพทัลุง พทัลุง ดุริยางคศาสตร์ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบนัเทิง (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
อภินนัทร์ อุ่นใจ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อภิพร แกว้ประเคน ชลกนัยานุกูล ชลบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาวิชาการจดัการโรงแรมพิเศษ ศิลปากร
อภิภู สุคติศิริอุดม สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อภิรฎา เตียวปิยกุล ราชินี นครปฐม จิตวิทยา รูปแบบท่ี3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อภิรักษ ์เทพวารินทร์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
อภิราม สิงหนาท สามคัคีวิทยาคม เชียงราย ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
อภิลกัษณ์ ไวกูณฐ์เวศม์ ปิยะมหาราชาลยั นครปฐม เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบเกษตร เกษตรศาสตร์
อภิวฒัน์ โภคสมบติั เทพศิรินทร์ นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อภิวฒัน์ ศฤงคาร พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นิติศาสตร์ นเรศวร
อภิวิชญ ์เจนเศรษฐวชั หาดใหญ่วิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม ม.อ. ภูเก็ตมุง่มัน่ตั้งใจดี สงขลานครินทร์
อภิศรณ์ ก่ิงแกว้ บุญวฒันา นครราชสีมา บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิษฎา กิตติโก นารีวุฒิ นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก นเรศวร
อภิษฎา มณีกูล ราชินี กรุงเทพมหานคร บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อภิษฎา รัตนมาศ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อภิษฐา เพ็ชร์รอด กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
อภิสตา มีเสน หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิสมยั นาคฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
อภิสรา คีรีวงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
อภิสรา จิรบนัดาลสุข สตรีวิทยา นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อภิสรา ใจจิตร กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อภิสรา เฉลิมวงษรั์ตน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อภิสรา แช่มสา มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อภิสรา โทวกุลพานิชย์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อภิสรา ประจกัษว์งศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อภิสรา ประจกัษว์งศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
อภิสรา พิบูลธนกิตติ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อภิสรา รวมธรรม ธญับุรี นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาการบญัชี ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อภิสรา รัตนชยัฤทธ์ิ มธัยมวดันายโรง กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
อภิสรา วรรณสุข เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ธรรมศาสตร์
อภิสรา วิริยะประเสริฐกุล สุรนารีวิทยา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิสรา สนธิ สามเสนวิทยาลยั นครปฐม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิสรา แสงมา บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร/นิเทศศาสตร์เกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อภิสิทธ์ิ ฉวานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศและส่ือใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อภิสิทธ์ิ ปัจฉิมา พระโขนงพิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อภิสิทธ์ิ พิพฒัน์ภากร พทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ / ภาษาองักฤษ สงขลานครินทร์ 
อภิสิทธ์ิ ศรีสวสัด์ิ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร สหเวชศาสตร์ หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต นเรศวร
อภิสิทธ์ิ อาชีวระงบัโรค ภูเก็ตวิทยาลยั นครปฐม ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
อมรไชย เจริญพงษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
อมรเทพ ศุภโกศล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นเรศวร
อมรรัตน์ ชวรางกูร คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อมรรัตน์ ชวรางกูร คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี วิทยาการจดัการบธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อมรรัตน์ ศกัด์ิเจริญผล หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
อมรรัตน์ สุขโพธ์ิ ปักธงชยัประชานิรมิต นครราชสีมา นิติศาสตร์ ราชภฏันครราชสีมา
อมรวรรณ จิตสตัย์ กระสงัพิทยาคม บุรีรัมย์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
อมราพร จนัทร์โสภา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) เกษตรศาสตร์
อมลวรรณ เกาะเตน้ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร การผงัเมืองบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อมลวรรณ ชูเชิด พทัลุง พทัลุง สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อมลวรรณ สีเทา สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อมิตตา ป้ันเหน่งเพ็ชร์ อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
อมิตวรรณ ศรีผ่องงาม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
อมิตวรรณ ศรีผ่องงาม ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจและการบญัชี สาขาบญัชีบณัฑิต ขอนแก่น
อโยธยา ศรีสงค์ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อรกญัญา สวสัด์ิสุข สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ- ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรกานต ์ลาภากุลชยั สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อรจิรา โคตรภูเขียว ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรจิรา ชยัวิเชียร ชยัภูมิภกัดีชุมพล ชยัภูมิ วท.บ.คณิตศาสตร์พิเศษ ธรรมศาสตร์
อรจิรา บุญประเสริฐ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร วท.บ.จิตวิทยา ธรรมศาสตร์
อรจิรา โยมเอียด พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อรจิรา เล้ียงพงษ์ วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
อรจิรา เสนาสี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ธรรมศาสตร์
อรชพร ซุยพิมพ์ นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ กาฬสินธ์ิุ
อรชพร นุชก าบงั ราชโบริกานุเคราะห์ นครปฐม สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรชพร ปาณะดิษ สตรีอ่างทอง อ่างทอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
อรชล วรรณไพเราะ ชลกนัยานุกูล ชลบุรี ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ วิชาเอกส่ิงทอ ธรรมศาสตร์
อรญา จนัทร์ตรี สวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี นนทบุรี บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
อรฐิชา แสนณรงค์ บวัขาว กาฬสินธุ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ราชภฏัพระนคร
อรณฏัฐ์ สว่างรุ่งเรือง วรนารีเฉลิม สงขลา สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อรณฐั เจริญพงศอ์นนัต์ สุรนารีวิทยา นครปฐม รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรณิตา ศรแกว้ นครนายกวิทยาคม นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรณิษา พรมไทย พระนารายณ์ ลพบุรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
อรดา ลีอมรรัตน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรทยั วุฒิเขต บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร มณัฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั ศิลปากร
อรธิรา ชูกิจ สตรีพทัลุง พทัลุง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สงขลานครินทร์
อรนิชา สิริสุทธ์ิ ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อรนุช ส่งศรีโรจน์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อรประภา ศรีสระคู สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายมธัยม) นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรปรียา งามสง่า อสัสมัชญัศรีราชา ชลบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา นเรศวร
อรปรียา ชาญพล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อรปรียา ร่วมสกุลโชคชยั เทพลีลา กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อรปรียา เสาร์เทพ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรปรียา แสนกองแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อรพรรณ สุวโท นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นครปฐม เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อรไพลิน ปวงมีธรรม ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรภทัร ดว้งนี ดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกษตรศาสตร์
อรยา แกว้สีด า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อรยา ไชยสายณัห์ ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ธรรมศาสตร์
อรยา ปทุมพร วาปีปทุม มหาสารคาม ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส ธรรมศาสตร์
อรรจน์ชญาณ์ เยน็ภากนกโชติ วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การบญัชี เกษตรศาสตร์
อรรชญา อาจกลัน่แกว้ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ นครปฐม วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
อรรถนิติ อนุศาสตร์ เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นนทบุรี สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรรถพล ผนัผาย พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พีชสวน สตัวศาสตร์ และประมง) อุบลราชธานี
อรรถวดี จิตตสุ์ภา ปราจิณราษฎรอ ารุง นครปฐม ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ศษ.บ.จดัการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์
อรรถวดี ทองมี วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ่ สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
อรรถวดี ภกัดีบุรี กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศศ.บ.การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์   (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
อรรถวินท ์ราชวงศ์ ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา วนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อรวรรณ เถาถวิล พณิชยการหาดใหญ่ สงขลา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อรวรรณ บาลเพชร เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
อรวรรณ ศุภวงศ์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เกษตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์
อรวรรณ ส่งสุข เบ็ญจะมะมหาราช นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อรวรา โตสมภาค เทพลีลา กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การคา้ปลีก เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อรวรา ยะดอนใจ มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ ศศ.บ.การจดัการการกีฬาพิเศษ ธรรมศาสตร์
อรวิสาข ์บุญถว้น สตรีนนทบุรี นนทบุรี วิทยาการจดัการ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
อรหทยั บวัส่อง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
อรหทยั บวัส่อง หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ศิลปากร
อรอนงค ์ลาภหลาย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีเดียอาตส์ร่วมบริหารหลกัสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยมีีเดีย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อรอุมา สงไข่ พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อรอุษา มชัฉิมานนท์ จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อรัชพร แกว้กลม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.ประวติัศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อรัชพร โคตะมะ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อรัชพร เจริญภกัดี สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรัชพร ตั้งพีรศิษฐ์ สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อรัชพร วรรณโร มหาวชิราวุธ สงขลา อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เรียนล่วงหนา้ เกษตรศาสตร์
อรัชพร วารีคาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล สตูล พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลบณัฑิต มหิดล
อรัญญา บวัเขียว บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
อริชญ ์วรกาญจน์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ศิลปากร
อริญชยา ปรีชาชน ศรียาภยั ชุมพร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
อริยะ ดงันิโรจน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
อริยา กอ้งมณีรัตน์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
อริยาภรณ์ สุรเกียรติก าจร เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ/นิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อริศรา เขม้ขน้ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อริศรา พนัธ์ทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ ลพบุรี สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพฒ ั นาการ) (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อริสรา กุลนนัท์ ยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลสัเตชัน่อาร์ต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อริสรา คงคาเพ็ชร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพิเศษ ศิลปากร
อริสรา แซ่คู หัวหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อริสรา นกแกว้นอ้ย สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมอาหารวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อริสรา มะเล็ง เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อริสรา ลือประเสริฐ ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
อริสรา ส าราญจิต พนสัพิทยาคาร ชลบุรี ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
อริสรา อนุกูลสวสัด์ิ ราชินี นครปฐม สงัคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) เกษตรศาสตร์
อริสา ชยัอคัรพงศสิ์น ระยองวิทยาคม นครปฐม บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อริสา เทพสาร เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
อริสา นุ่นคง สตรีพทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี /พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อริสา สมณะ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี แม่โจ้
อริสา สอนสุภาพ ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ นเรศวร
อริสา ห่วงภกัดี ห้องสอนศึกษาในพระอุปถมัภฯ์ แม่ฮ่องสอน สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน)(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อรุชา อุดมบุญถาวร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อรุณรัศม ์อยูเ่จ๊ก ชยันาทพิทยาคม ชยันาท สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม นเรศวร
อรุโณทยั ชุนห์ขจร สายปัญญารังสิต ปทุมธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อลิชา ดวงมาลา ก าแพงเพชรพิทยาคม นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อลิศรา เนียมแทน สตรีพทัลุง นครปฐม วิทยาลยับูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เกษตรศาสตร์
อลิษา บินยซู๊บ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อลิษา สุรศร มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครกรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ เกษตรศาสตร์
อลิสา ดิษฐบรรจง ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เกษตรศาสตร์
อลิสา เพชรประพนัธ์ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์รับตรง รอบสมทบพิเศษส าหรับวุฒิ ม.6 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อลิสา รอดสีเสน สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศศ.บ.ภาษาองักฤษประเภทคณะ ราชภฏัสงขลา
อลีนา พรหมบุตร สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อลีนา อรุณมณี บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ศศ.บ.ปรัชญา ธรรมศาสตร์
อวรรดา อินทพิบูลย์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ธรรมศาสตร์
อวสัดา ชินสกุลรัตนชยั สายน ้าผ้ึง กรุงเทพมหานคร โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ศิลปากร
ออ้มเดือน งามแท้ สตรีพทัลุง พทัลุง วิทยาการจดัการ / รัฐประศาสนศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อะตอม ดีบุตร ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อกัษราภคั อีดี ชลกนัยานุกูล นครปฐม วท.บ.คณิตศาสตร์ประยกุต์ ธรรมศาสตร์
อกัษิกา ค  ากอ้น สตรีศรีน่าน น่าน สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อคัเดช แก่นแกว้ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อคัรณฏัฐ์ บุณยรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา(มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) วิชาเอกสงัคมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อคัรเดช ดวงตา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการศึกษา เกษตรศาสตร์
อคัรพล นิกรพิทกัษก์ุล ร้อยเอ็ดวิทยาลยั ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อคัรพล ศรีอินทร์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อคัรวิชญ ์ศรีดี สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อคัรวิทย ์สหสิทธิวฒัน์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล สาขา  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศาสนศึกษา) มหิดล
อคัรวินท ์โกมลไสย โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
อคัรวินท ์เชาวน์รุ่งเมธี สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
องัคณา เบ็ญจมาด สตรีนนทบุรี นนทบุรี อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
องัคณา มณีสุวรรณ์ พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
องัคว์รา สุขนอก บางปะกอกวิทยาคม นครปฐม วท.บ.วสัดุศาสตร์ ธรรมศาสตร์
องัศวีร์ กล่ินนอ้ย เฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
องัศวีร์ เจริญพนัธ์ สตรีสิริเกศ นครปฐม นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
องัศุรางค ์มะโนจิตต์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
องัสุมาพร วงษไ์พบูลย์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นเรศวร
อจัฉรา ศิริวฒัน์ เขาชยัสน พทัลุง ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อจัฉราพร ใจธนู ปัญญาประทีป เชียงราย พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
อจัฉราพร ประสงคสุ์ข มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ กาฬสินธ์ิุ
อจัฉราภร ชีวะอิสระกุล หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ สงขลานครินทร์
อจัฉรียา จนัทรวิชิต กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อชัฌา สุนแดง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อญัชนก สงัขรัตน์ มหาวชิราวุธ สงขลา ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อญัชนา เกยริุนทร์ พลวิทยา สงขลา พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์
อญัชนิกา ศรีหมุดกุล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
อญัชนีย ์สุวพนัธ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
อญัชลิกา สามพ่ีนอ้ง พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อญัชลิฏา แกว้คงคา นครนายกวิทยาคม นครปฐม วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อญัชลินทร์ ใจเยน็ นางรอง บุรีรัมย์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อญัชลินธร สุนทรพฒันากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหิดล
อญัชลี เม่ากลาง พนสัพิทยาคาร ชลบุรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อญัชลี สอนดี นารีวุฒิ ราชบุรี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อญัชลี อินตะ๊ซาว นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วท.บ.คณิตศาสตร์การจดัการ (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
อญัชลีพร ศรีขาว นารีวิทยา ราชบุรี วิทยาการจดัการ /สาขาบญัชีพิเศษ ศิลปากร
อญัชลีภรณ์ กลัพฤกษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิเทศศึกษา สาขาวิชานานาชาติศึกษา วิชาเอกจีนศึกษา(นานาชาติ)รับนกัเรียนเพ่ือผลิตตน้แบบบณัฑิตAEC สงขลานครินทร์
อญัชิสา กรีแกว้ หาดใหญ่วิทยาลยั 2 สงขลา สม.บ.การวิจยัทางสงัคม (โครงการพิเศษ) ธรรมศาสตร์
อญัชิสา ขนุณรงค์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อญัชิสา ขนุแพ่งชู ศรียาภยั ชุมพร อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อญัชิสา คล่องแคล่ว มธัยมวดัใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี สหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อญัชิสา จิตมานะสมัพนัธ์ หอวงั กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.รัสเซียศึกษา   (โครงการพิเศษ)พิเศษ ธรรมศาสตร์
อญัชิสา ชา้งทอง ระยองวิทยาคม ระยอง พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอ้มูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อญัชิสา ชูเชิด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นศ.บ.นิเทศศาสตร์ประเภทคณะ ราชภฏัสงขลา
อญัชิสา ชูเชิด หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) สงขลานครินทร์ 
อญัชิสา ทวีพรไพบูลย์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
อญัชิสา บงัศรี เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อญัชิสา ศรีสงค์ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
อญัชิสา เสาวนียากร จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ บช.บ. เกษตรศาสตร์
อญัชิสา อินทรสถิตย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร วท.บ.กายภาพบ าบดั ธรรมศาสตร์
อญัญรัตน์ ธรรมรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ)เมล็ดพนัธุสู่์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตรศาสตร์
อญัธิษฐา เวณุวงศกร สุราษฎร์ธานี นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อญัพชัญ ์จงพิชยัพฒัน์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อญัพชัร์ อนนัตสิ์นพูน ราชินี กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยติุธรรมและความปลอดภยั (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อญัมณี แกว้ชิน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเวียดนามและภาษาองักฤษ ราชภฏัอุดรธานี
อญัมณี วิวฒันาเสรีธรรม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา นครปฐม นิติศาสตร์บณัฑิต ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
อญัยดา เล็บสิงห์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อญัยาวี ภูมิเลิศ เซนตโ์ยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อญัลดา สอนวงษา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อญัวีณ์ โชติกมัพลพงศ์ สิรินธร สุรินทร์ จิตวิทยา รูปแบบท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อฐัภิญญา นายาว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ สมุทรปราการ วท.บ.อนามยัชุมชน ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
อฒัฌานนท ์สิงห์ด า ระโนดวิทยา สงขลา ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์เด็กดีมีท่ีเรียน วลยัลกัษณ์
อณัญดา อารียว์งศส์กุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
อนัดามนั เกิดวาระ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาการจดัการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปากร
อนัธิกา วิภาสธวชั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ นพิเศษ ศิลปากร
อนันา กิตติวฒันาวงศ์ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นครปฐม วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
อนันา คณานุกูล กาญจนานุเคราะห์ นครปฐม โบราณคดี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ศิลปากร
อนันา ทรงธรรม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อนันา ทรงธรรม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อนัวา ฤทธ์ิเทวา หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา สงขลา พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อบัดุลมนันาน เจะมะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี วิทยาการจดัการ /บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน) สงขลานครินทร์ 
อบับาส สมจิตต์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อฟันาน ยโูซะ พฒันาวิทยา สงขลา นครปฐม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ / ประวติัศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อฟัฟรีดาร์ โตะเยง็ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ศิลปากร
อมันี หมดัอาด ้า หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา ส านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทลัคอนเทนตแ์ละส่ือ วลยัลกัษณ์
อมัพร งามบุญแถม ราชวินิตมธัยม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน สาขาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย ภาคพิเศษ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อมัรินทร์ คงแกว้ พทัลุง พทัลุง พยาบาลศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อมัรินทร์ ด ารง พิบูลวิทยาลยั ลพบุรี เทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิชาสตัวศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อมัรินทร์ ลภันะวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร เกษตรศาสตร์
อยัรยา บวัผาย จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา การบญัชี เกษตรศาสตร์
อยัรยา บวัผาย จอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
อศัมเ์ดช จ าเดิม พิบูลวิทยาลยั นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อศัวิน อิศรเดช สารสาสน์วิเทศร่มเกลา้ กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อษัฎายธุ ธรรมชาติ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รักเกษตร สงขลานครินทร์
อษัฎาวุฒิ แมน้กล่ินเนียม อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา อกัษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อสันา ลงสุวรรณ อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.เทคโนโลยกีารอาหาร เกษตรศาสตร์
อสันา หิรัญประสิทธ์ิ มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ บธ.บ. (นานาชาติ)หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรภาษาองักฤษ เกษตรศาสตร์
อสัราภรณ์ สมทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อาคิรา ภิรมย์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อาคิเราะฮ์ ลายสาคร อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อาชวิน โกชาร์ สามคัคีวิทยาคม เชียงราย วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล ธรรมศาสตร์
อาชญั พลานุพฒัน์ ดาวนายร้อย สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาฐิติญา ตนัจรูญ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจเพชรนครินทร์ สงขลานครินทร์
อาดิล เจ๊ะเตะ สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นครปฐม ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
อาดิล เซเมาะ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ศึกษาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อาเดล กูเล็ม สายบุรี "แจง้ประชาคาร" ปัตตานี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการรับนกัศึกษาโดยวิธีพิเศษ สงขลานครินทร์
อาทิตติญา ภูโทสุด อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีเทคโนโลยอุีตสาหกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อาทิตย ์แกว้ไสย ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อาทิตย ์มนตรี สวนกุหลาบวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
อาทิตยา จนัทร์สดใส สตรีวดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกษตรศาสตร์
อาทิตยา จิตคาม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
อาทิตยา จินตาคม ควนขนุน พทัลุง วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชีรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง เกษตรศาสตร์
อาทิตยา ทวีสิน ราชวินิตบางแกว้ นครปฐม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย/ีการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน(หลกัสูตร 5 ปี) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อาทิตยา ทบัอินทร์ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีบณัฑิต เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อาทิตยา เพชรรัตน์ สตรีพทัลุง พทัลุง สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยติุธรรมและกฎหมาย) ราชภฏัสงขลา
อาทิตยา โยธา เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อาทิตยา ศรีบุญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี บริหารธุรกิจบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อาทิตยา ศรีบุญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี สาขาบริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์
อาทิตยา ศรีโพนทอง บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อานาตูลียา ดารากยั กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
อานาปา ขมุบวัมาศ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สงขลานครินทร์
อานุภาพ ตั้งตรัสสา บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง วิทยาการจดัการ บธ.บ.การเงินและการลงทุน เกษตรศาสตร์
อาฟานี มูลทรัพย์ สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นครปฐม ส านกัวิชาเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อาฟ๊าฟ เจะมาริกนั สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อาภทัรา จนัทร์สิงห์ บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) ชลบุรี วิทยาการจดัการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพเิิ ศษ) เกษตรศาสตร์
อาภสัราภรณ์ รัตนพลแสน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม นิติศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อาภาภคั ประสารวรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจีน ธรรมศาสตร์
อาภาสิริ อภิลกัษนุ์กูล สภาราชินี นครปฐม สงัคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อาภิศรไชย อ่อนจนัทร์อม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อามาเลีย ยมีะยี พฒันาวิทยา สงขลา ยะลา ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัพิเศษ ศิลปากร
อามีณา ลีมะ๊ คณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา นครปฐม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อายมิู โมริ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์/ภาษาญ่ีปุ่ น สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อารญา มะรุมดี อิสลามสนัติชน กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
อารดา ชูสิงห์ บูรณะร าลึก นครปฐม พาณิชยศาสตร์และการจดัการ / บญัชีบณัฑิต สงขลานครินทร์ 
อารดา ดว้งช่วย ตะคร้อพิทยา นครสวรรค์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นเรศวร
อารดา บุญมา สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกษตรศาสตร์
อารดา อินทามระ เซนตโ์ยเซฟ บางนา สมุทรปราการ  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อารยา เจริญประโยชน์ ระยองวิทยาคม ระยอง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
อารยา ชาชะ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ส านกัวิชาพยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาศาสตร์ วลยัลกัษณ์
อารยา บรรพชาติ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อารยา บุญเรือง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทยาการจดัการ บธ.บ.การตลาด เกษตรศาสตร์
อารยา บุญเรือง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ รป.บ. ขยายโอกาสทางการศึกษา เกษตรศาสตร์
อารยา ไวยสุภี อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
อารยา ศรีสวสัด์ิ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขา บญัชีบณัฑิต มหิดล
อารยา สิมาชยั ราชวินิตบางแกว้ ในพระราชูปถมัภ์ สมุทรปราการ บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อารยา หมอสินธ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อาราฟัต เซ็ง อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาศอ.บต. เกษตรศาสตร์
อาริตา ศรีเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศิลปากร
อาริตา ศรีเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร ศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาองักฤษ กาฬสินธุ์
อาริษา สืบสาย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
อาริสา บุญสมบติั กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อารีนา กาเซง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์
อารีนา ตรือแน เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี ศึกษาศาสตร์ / ชีววิทยา สงขลานครินทร์ 
อารีนา รักสนิท ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (BIR) ศึกษา ธรรมศาสตร์
อารีฟีน โตะแอ หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อารียา กิจบุญชู ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
อารียา เคียงประคอง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สม.บ.การวิจยัทางสงัคมพิเศษ ธรรมศาสตร์
อารียา ดาราสุริยงค์ เหนือคลองประชาบ ารุง กระบ่ี พาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต "มุง่มัน่ดี ศรี ม.อ.ตรัง" สงขลานครินทร์
อารียา ทตัตินาพานิช อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อารียา บวรนนัทเดช สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร สงัคมศาสตร์  น.บ. (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารียา ยิง่ดี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
อารียา ศูนยด์  า สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ราชภฏัอุดรธานี
อารียา เอ้ียงมี ศรียาภยั ชุมพร เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อารียา เอ่ียมสุขนนัท์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อารีรัตน์ ดวงไชย อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี วิทยาการจดัการ บธ.บ.การจดัการ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
อารีรัตน์ ถาอิน เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อารีรัตน์ พูลมาก ตาคลีประชาสรรค์ นครปฐม อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
อาลีญา เจริญรัตน์ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยสงัคีต (สงัคีตศิลป์ไทย) ศิลปากร
อาวาติฟ สะแต สตรีอิสลามวิทยาลูลนิธิ ยะลา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ / ภาษาเกาหลี สงขลานครินทร์ 
อิงฐิตา เพชรสงวน พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ วลยัลกัษณ์
อิงฟ้า พนัธ์งาม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อิงอร ใสสุวรรณ นาแกสามคัคีวิทยา นครพนม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ นเรศวร
อิทธิกร แทนบุญ สาธิตมหาวิทยาลยับูรพา "พิบูลบ าเพ็ญ" ชลบุรี สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อิทธิกร สุทธิศกัด์ิภกัดี ศรียาภยั ชุมพร อกัษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อิทธิกร แสงสว่าง มหาวชิราวุธ สงขลา ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิทธิชยั แสงสด เบญจมราชูทิศ จนัทบุรี จนัทบุรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหิดล
อิทธิเชษฐ์ พรสมัฤทธ์ิ อยธุยาวิทยาลยั นครปฐม ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่ น ธรรมศาสตร์
อิทธิโชติ แสนบรรดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม เทคโนโลยกีารเกษตร พฒันาการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิทธิพล ประทุมชยั กลัยาณวตัร ขอนแก่น บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อิทธิฤทธ์ิ อสุนี ณ อยธุยา โยธินบูรณะ นครปฐม ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
อิทธิวฒัน์ นิมมานสุนทร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีเทคโนโลยอุีตสาหกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อิทธิวฒัน์ วุฒิพนัธ์ โยธินบูรณะ นครปฐม เกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร รับเขา้ดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน เกษตรศาสตร์
อิธิวฒัน์ เอกะจิตร์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
อินทชั ขนันาค ตราษตระการคุณ นครปฐม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อินทิรา อุม้เกษ ก าแพง ศรีสะเกษ นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ อุบลราชธานี
อินทุมดี มะลิแยม้ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
อิมรอน หะยมีะเด็ง สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จงัหวดัปัตตานี นครปฐม การจดัการ เกษตรศาสตร์
อิลฮมั แวสาแล สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นครปฐม ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
อิศราภรณ์ ผิวค  า อุตรดิตถด์รุณี อุตรดิตถ์ นิติศาสตร์ นเรศวร
อิศราภรณ์ ศุภมาตร ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วิทยาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) ศิลปากร
อิศราภรณ์ สนัติชีวะวงค์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร กลุ่มผูส้มคัรเลือกเกณฑรู์ปแบบท่ี1ธรรมศาสตร์
อิศราภรณ์ หนูเชต ภูเก็ตวิทยาลยั ภูเก็ต ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด)์ วลยัลกัษณ์
อิศราภา รัตนบุรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร /สาขาวิชานิเทศศาสตร์พิเศษ ศิลปากร
อิษฎา แดงเพ็ง สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอ้มูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อิษฎาอร อ่อนฤทธ์ิ วชัรวิทยา ก าแพงเพชร สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค นเรศวร
อิสรพงษ ์บุตรศิลาฤทธ์ิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
อิสระ โสมนิล ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์
อิสระพงษ ์วชัรประทีป มารียวิ์ทยา นครราชสีมา อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ เกษตรศาสตร์
อิสรารัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ วท.บ.สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
อิสริยา ไชยลิขิต เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครปฐม เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อิสริยา ทนัเต พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น นเรศวร



ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั คณะ มหาวทิยาลยั
อิสริยาภรณ์ เฉยปัญญา นครสวรรค์ นครสวรรค์ ศศ.บ.การจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
อิสริยาภรณ์ ลทัธิพรหม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหิดล
อิสริยาภรณ์ แสงเพชร เลิงนกทา นครปฐม โครงการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตรรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบไม่สงักดัหลกัสูตร ธรรมศาสตร์
อิสรีย ์จินายะ สาธิตมธัยม มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อิสรีย ์จินายะ สาธิตมธัยม มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา นครปฐม วท.บ.วิทยาการประกนัภยัพิเศษ ธรรมศาสตร์
อิสรีย ์เตง็รัตน์ลอ้ม ศรีสวสัด์ิวิทยาคาร น่าน การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
อิสรีย ์มีสวสัด์ิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
อิสรีย ์อิสระเดชสมบูรณ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์วิชาเอกแฟชัน่ ธรรมศาสตร์
อุซมาน จารู สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ทรัพยากรธรรมชาติ / สตัวศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
อุทยัวลัภ ์อินแนม ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อุนนดา ใจสมุทร เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วท.บ.เทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก   (หลกัสูตรนานาชาติ)   (CVS) ธรรมศาสตร์
อุบลวรรณ จ าเนียร กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โครงการจดัตั้งนวตักรรมการเกษตรและประมง สาชาวิชาทรัพยากรประมงตั้งใจดีมีท่ีเรียน สงขลานครินทร์
อุม้กมล ต่ายกระทึก สุคนธีรวิทย์ นครปฐม สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
อุมาพร ชูมี กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส านกัวิชาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี วลยัลกัษณ์
อุมารัตน์ ทองมา สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
อุมาวดี จนัทวิชชประภา ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศศ.บ.ภาษาไทย ธรรมศาสตร์
อุราวลัย ์วงศม์ยรุาฉัตร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี นเรศวร
อุริสยา สมจิตต์ ธญับุรี ปทุมธานี วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม ธรรมศาสตร์
อุษณรัศม์ิ สุดกระโทก บุญวฒันา นครราชสีมา บริหารศาสตร์ การบญัชี อุบลราชธานี
อุสิซา ถ่ินทิพย์ พิริยาลยั นครปฐม บริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน เกษตรศาสตร์
เอกปวีร์ พลาลี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ราชภฏัอุดรธานี
เอกพรรด์ิ มัน่ธนะกิจ บุญวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง ศศ.บ.สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ธรรมศาสตร์
เอกรักษ ์มณฑา ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
เอกรัตน์ อกัษรภาลี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เอกรินทร์ รุ่งทวี สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ปทุมธานี วท.บ.อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมศาสตร์
เอกวรา นามบุตร สระแกว้ สระแกว้ วท.บ.คณิตศาสตร์ ธรรมศาสตร์
เอกสิทธ์ิ นาคสกุล บุรีรัมยพิ์ทยาคม บุรีรัมย์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เอกอาทิตย ์สีหาบุตร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ บริหารศาสตร์ การจดัการธุรกิจ อุบลราชธานี
เอเชีย อ่อนพรม อุตรดิตถ์ นครปฐม เศรษฐศาสตรบณัฑิต ธรรมศาสตร์
เอเปค ตติยากิตติ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครปฐม บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา ธรรมศาสตร์
เอม อญัชิสา เบอนวัต์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
เอมมิกา พงษพิ์พฒัน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ ธรรมศาสตร์
เอมมิกา สุขเอ่ียม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีเทคโนโลยอุีตสาหกรรมโยธา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เอวิตรา อนุสนธ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
เอวิตรา เอ็นยอด บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารมวลชน เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
เอไอริน ธานี เซนตเ์มร่ี อุดรธานี สถาปัตกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ นเรศวร
เอาฟา ปังแลมาเส็น ดารุลอูลูม นครปฐม ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั วลยัลกัษณ์
เอาฟา อดุลยอ์ภิมุข สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ศึกษา มธ.ท่าพระจนัทร์ ธรรมศาสตร์
เอิบบุญ กา้วกุลธนกิจ ระยองวิทยาคม ระยอง วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
เอ้ือพร ไกรมาก ศรียาภยั นครปฐม ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษพิเศษ ศิลปากร
เอ้ือองักูร พนาลาภ อสัสมัชญัอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาษาไทยและการส่ือสาร อุบลราชธานี
เอ้ือองักูร วงศเ์มืองจนัทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์
เอ้ืออารีย ์สาขะสิงห์ เลิงนกทา ยโสธร บริหารธุรกิจ บช.บ.(ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
โอปอ สงดุง สตรีนนทบุรี นนทบุรี บริหารธุรกิจ การบญัชี เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ไอ มทัซึซาวา สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี ประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์
ไอยกูล ค  าแปงค า วชัรวิทยา ก าแพงเพชร มนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา เชียงใหม่
ไอยกูล ค  าแปงค า วชัรวิทยา ก าแพงเพชร มนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา เชียงใหม่
ไอรดา โยลยั สตรีนนทบุรี นนทบุรี พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นวมินทราธิราช
ไอรดา หมดัสี วรนารีเฉลิม นครปฐม พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ไอรัก หิรัญสิริลกัษณ์ ธญับุรี นครปฐม การบญัชี เกษตรศาสตร์
ไอริณ รัตนส าเนียง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง อกัษรศาสตร์ หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) ศิลปากร
ไอริณ เสรีกุล ธิดานุเคราะห์ นครปฐม บญัชีบณัฑิต ธรรมศาสตร์
ไอรีน ธีระเวชวรายทุธ์ นานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่ วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ธรรมศาสตร์
ไอลดา บุญโต สตรีวดัอปัสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุตแ์ละธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์
ไอลดา เศรษฐสระ กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิตรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สงขลานครินทร์
ฮยัฟา บานีอิสฮาก สาธิตอิสลามศึกษา ปัตตานี วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)รับนกัเรียนเรียนดีและนกัเรียนต่างชาติเพ่ือคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจดัการ (ภาษาองักฤษ)สงขลานครินทร์
ฮานีซา คาเร็ง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี /พยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 
ฮุสณา ดือราแม ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ศึกษาศาสตร์ / การศึกษาปฐมวยั สงขลานครินทร์ 


