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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบท่ี 2 (SU-TCAS) 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
โควตา 28 จังหวัด 
00807010002  กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

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

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

19. น.ส. กรพินธ์ุ เพชรเกอร ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
20. น.ส. กรรณิการ ์ ประกอบความด ี สตรีประเสริฐศิลป ์ ตราด 
21. น.ส. กรรดิวด ี วุฒยากร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
22. น.ส. กรรว ี เพิ่มกิตติกลุ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
23. นาย กรองทอง อ่วมบุญม ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
24. น.ส. กรุณพร พึ่งโพธิ์ทอง จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
25. น.ส. กฤติมา เกาะประเสริฐ สิงห์สมุทร ชลบุร ี
26. น.ส. กฤติมา เกริกฤทธ์ิวณิช ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
27. น.ส. กฤติยา รุ่งเรือง เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
28. นาย กฤษณพงศ ์ อ่ าจิ๋ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
29. น.ส. กวินชยาณัฐ หม่อมวงษ์สุวรรณ ์ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี



- 2 - 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
30. น.ส. กังสดาล เสียงเสนาะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี
31. น.ส. กัญชพร ลออภักตร ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
32. น.ส. กัญญาณัฐ วธาวนิชกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
33. น.ส. กัญญาณัฐ จินดาอินทร ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
34. น.ส. กัญญารตัน ์ แก้วปา สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร 
35. น.ส. กัลยกร ลวดทอง มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
36. น.ส. กัลยา ไทยศร ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธาน ี
37. น.ส. กาญจนา มหาลาภก่อเกียรต ิ รัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ ราชบุร ี
38. น.ส. กานดาวศร ี วัดสูงเนิน อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
39. น.ส. กานต์รว ี ขจรไพร วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
40. นาย กิตติธัช สุวรรณ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
41. นาย กิตติธัช ส าเภาทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
42. นาย กิตตินันท ์ ดีแก้ว ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
43. น.ส. กิตติวรรณ ประไพวงษ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
44. นาย กุลจิรา วิรัชด ารงค ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
45. น.ส. กุลณัฐ พุทธรักษ ์ นักบุญเปโตร นครปฐม 
46. น.ส. กุลดา เชื้อชุ่ม ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
47. น.ส. กุลภรณ ์ สุขแจ่ม ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
48. น.ส. กุลวด ี ทองเชื้อ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
49. น.ส. เกวลิน ช่ืนแสง รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
50. น.ส. เกวลิน หมัดโรจน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
51. น.ส. เกสรา วิริยาภรณโ์สภณ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
52. น.ส. ขนิษฐา โพธิ์ม ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
53. น.ส. ขวัญชนก ทองแก้ว แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
54. น.ส. เขมอัปสร พรหมกุลจันทร ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
55. น.ส. เขมิกา ทองถนอม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
56. น.ส. คันธารัตน ์ ขจรศร ี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
57. น.ส. จณัญญา จันทร์ส่อง นักบุญเปโตร นครปฐม 
58. น.ส. จริยา ชูเกตุ สวนศรีวิทยา ชุมพร 
59. นาย จักรพงษ ์ รื่นหาญ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
60. นาย จักรรัตน ์ ทับแว่ว สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
61. น.ส. จันจิรา จุลอุล สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
62. น.ส. จันจิรา บุญธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
63. น.ส. จันติมา โฉมศิร ิ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
64. น.ส. จันทกาญจน ์ ตั้งจิตประสงค ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
65. น.ส. จันทมณีต ์ วัสสณัฏชาฏ กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุร ี
66. น.ส. จันทร์พร อรุณวงศ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
67. น.ส. จันทวรรณ นิลมงคล พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
68. น.ส. จิณณพตัค ์ อินทรกุล สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
69. น.ส. จิณณภัส บุษบง ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
70. น.ส. จิดาภา จันทร์อนันต ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
71. น.ส. จิดาภา โล่ชัยยะกลู ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
72. น.ส. จิดาภา พรภควัต รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
73. น.ส. จิดาภา ตระกลูปักษีโรจน ์ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
74. น.ส. จินตนา มูลละออง อู่ทอง สุพรรณบุร ี
75. นาย จิรัฏฐ ์ เหลียวตระกลู สุคนธีรวิทย์ [เสรมิสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
76. น.ส. จิราธาร อนุตธโต สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
77. น.ส. จิราพร สุอังควาทิน มัธยมศึกมตากสินระยอง ระยอง 
78. น.ส. จิราพร ภัทรกิตติชาญ ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
79. น.ส. จิราวรรณ พรมเสน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
80. น.ส. จุฑาทิพย์ แซ่โง้ว ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
81. น.ส. จุฑาทิพย์ ทองเพชร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
82. นาย จุลธาน สอนล ี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
83. น.ส. เจนจิรา แก้วเกิด หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
84. น.ส. ฉัตรทิพย ์ รุ่งโรจนส์มบัต ิ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
85. น.ส. ฉัตรฤด ี สันตจิตร ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
86. น.ส. ฉัตรียา ปรีดานนท์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
87. น.ส. ชญาดา ยิ่งเจริญธนา ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
88. น.ส. ชญานิศวร ์ วัยวัฒน์ภัทรกุล ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
89. น.ส. ชนกนันท์ พิลาภ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

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

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

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

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

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

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

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ 

283. น.ส. ปฏิมาภรณ ์ ดาวกระจ่าง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
284. น.ส. ปฐมรัตน ์ เจริญสุข สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
285. นาย ปฐมฤกษ ์ พิลาชัย นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
286. น.ส. ปณาล ี ล ามะนา เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
287. น.ส. ปณาล ี บุญม ี บางบัวทอง นนทบุรี 
288. น.ส. ปณาล ี ป้อมสีทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
289. นาย ปพนธนัย เกิดม ี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
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290. น.ส. ปภาดา เจียรมัย ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
291. น.ส. ปรมัตถ ์ จันทร์หอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
292. น.ส. ประไพพิศ ทองหนู สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
293. น.ส. ประภัศรา ภูโต กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
294. น.ส. ประภสัสร ศรีอันยู ้ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
295. น.ส. ปริชญา หอมจันทร์ด ี รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
296. น.ส. ปริยากร โสภณางกูร กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
297. น.ส. ปรีชาภรณ ์ ป้องขันธ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

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

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

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

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

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

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

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

[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 
นครปฐม 

500. น.ส. ศิรดา เหมือนสมัย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
501. น.ส. ศิรประภา ทองใบ เมธีชุณหะวณัวิทยาลัย สมุทรสงคราม 
502. น.ส. ศิริกาญจน ์ มีเงิน สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
503. น.ส. ศิวภรณ ์ ดิษแพร ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
504. นาย ศิวภัฎ ช่ังดวงจิตต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
505. นาย ศุภกร ทองลี ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
506. น.ส. ศุภนัดดา ถาวรประเสริฐ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
507. นาย ศุภวิชญ ์ เพชรเย็น สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
508. น.ส. ศุภัชฌา สุริโย พระนารายณ ์ ลพบุร ี
509. น.ส. ศุภาพิชญ ์ เพ็งจาง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
510. น.ส. ศุภารตัน ์ แสงสุริยา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
511. น.ส. ศุภิสรา เชื้อพันธ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
512. น.ส. สกุณา สุขวิเสส สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
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513. น.ส. สกุลรตัน ์ เข็มวรรณ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
514. นาย สมัชฌา จับใจ บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
515. น.ส. สรลัชนา มั่นคง ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
516. น.ส. สรลัรัตน ์ รุ่งโรจน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
517. น.ส. สราวล ี สว่างวงศ์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
518. น.ส. สริตา กลิ่นแย้ม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
519. น.ส. สริศรา ฉิมขาว ราชินีบูรณะ นครปฐม 
520. น.ส. สโรชา ตัณฑะเตมีย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
521. น.ส. สลลิ กาลนิล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
522. น.ส. สวิชญา ปฐมมีโชค พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
523. นาย สหรัฐ อ่อนด า กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
524. น.ส. สหัสวลัย ์ บางลานทอง ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
525. นาย สัจจา ทรงธรรม นักบุญเปโตร นครปฐม 
526. น.ส. สัตตบงกช ภู่มั่ง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
527. นาย สาริศ ขันธ์เครือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
528. นาย สาโรจน ์ ธรรมจง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
529. น.ส. สาวิตร ี ด านิล ทัพทันอนุสรณ ์ อุทัยธาน ี
530. น.ส. สาวิตร ี ปานเด กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
531. นาย สิทธินนท์ โตสริภัทร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
532. นาย สิทธิราช มีอยู่เต็ม สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
533. น.ส. สินีพันธ ์ นิลพันธ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
534. นาย สิรวิชญ ์ มานะกรโกวิท สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
535. นาย สิรวิชญ ์ มีโต หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
536. น.ส. สิริกานต ์ หนูแก้ว ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
537. น.ส. สิริกานต ์ ดิษแพ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
538. น.ส. สิริเพญ็ โหมดม่วง คงคาราม เพชรบุร ี
539. นาย สิริภาส เงินงาม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
540. น.ส. สิริยากรณ ์ แย้มทองดี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
541. น.ส. สิริวรรณ นันทะม ิ มารีย์อุปถัมภ ์ นครปฐม 
542. น.ส. สิริวิภา แสงจินดา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
543. น.ส. สิวารัตน ์ รื่นจิตต ์ กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
544. น.ส. สุกฤตา แก้วอนุ กศน. อ าเภอพุทธมณฑล นครปฐม 
545. น.ส. สุกัญญา สารคณุ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
546. น.ส. สุกัญญา พวงกิ๊จ ดรุณาราชบุร ี ราชบุร ี
547. น.ส. สุกิตตา โกศล ระยองวิทยาคม ระยอง 
548. น.ส. สุชญา ไชยศร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
549. น.ส. สุชัญญา ชัยยา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
550. น.ส. สุชัญญา แก้วมณ ี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
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551. น.ส. สุชัญญา ชันโลน โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
552. น.ส. สุชาดา มณสีงค์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
553. น.ส. สุดารตัน ์ ดาวคนอง ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
554. น.ส. สุดารตัน ์ เอี่ยมครอง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
555. น.ส. สุดารตัน ์ อินยม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
556. น.ส. สุดารตัน ์ ไพรหาญ มารีย์วิทยากบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
557. นาย สุทธิวรณ ์ เเค้มวงค ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
558. น.ส. สุทิพา ทองโปร่ง สิงห์สมุทร ชลบุร ี
559. น.ส. สุธิดา เกิดเทวา โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
560. น.ส. สุนิสา ไชยเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
561. น.ส. สุปรียา ด ารงวิริยะสิทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
562. น.ส. สุพรรณณิการ ์ สละภัย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
563. น.ส. สุพรรษา อ่อนสะเดา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
564. น.ส. สุพัตรา ประสิทธ์ิแสงอารีย ์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
565. น.ส. สุภัคสิร ิ ศรีภินันท์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
566. น.ส. สุภัญชา เวียงชัย สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
567. น.ส. สุภาดา บุญเรือง กศน. อ าเภอปากเกรด็ นนทบุรี 
568. น.ส. สุภาภรณ ์ แหวนวงค์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี นนทบุรี 
569. น.ส. สุภิตา กอฟัก วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
570. น.ส. สุรียร์ัชต ์ แดงกระจ่าง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
571. น.ส. สุวรรณ ี ส่องศร ี โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุร ี
572. น.ส. สุวรา คล้ายวัตร ราชินีบูรณะ นครปฐม 
573. นาย สุวิจักขณ ์ ตันทางกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี ลพบุร ี
574. น.ส. สุวิชญา บุณยรตัพันธ์ุ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
575. น.ส. สุวิชญา ภู่เพชร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
576. นาย สุวิทย ์ ศรีสรุาษฎร ์ อู่ทอง สุพรรณบุร ี
577. นาย โสภณ สุขสมบรูณ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
578. น.ส. หทัยชนก ยิ้มปรีดา อู่ทอง สุพรรณบุร ี
579. น.ส. หทัยภัทร ตันสุข ี อู่ทอง สุพรรณบุร ี
580. น.ส. หฤทัย เอกปัชชา พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุร ี
581. น.ส. หัชชนก ผลรอด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
582. น.ส. หัทยา จินถาวร ศรียาภยั ชุมพร 
583. นาย หิรัญ ตากด ารงค์กลุ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
584. น.ส. เหมือนขวัญ อยู่รุ่ง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
585. น.ส. อชิรญาณ ์ ดีงาม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
586. นาย อนวัช ศรีสลุง ปราจีนกัลยาณ ี ปราจีนบุร ี
587. น.ส. อนัญญา บ่อพลอย ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
588. นาย อนันต์ อุดมกิจมงคล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
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589. นาย อนุชา ช่อฉาย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
590. น.ส. อภิชญา วิกยานนท์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
591. นาย อภิชัย ภู่เปี่ยม โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
592. นาย อภิญญา แซ่ซิ้ม ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
593. น.ส. อภิญญา แจ๋วเจริญวัฒนา กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคณุ สมุทรสาคร 
594. นาย อภิมุข วิเชียรหาญ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
595. น.ส. อภิษฎา โสน้ าเที่ยง บางลี่วิทยา สุพรรณบุร ี
596. น.ส. อภิษฐา บัวเจริญ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
597. น.ส. อภิสรา จันหอม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
598. นาย อภิสิทธ์ิ แสงชโรทัย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
599. น.ส. อมรรัตน ์ เพชรหนัก กศน. อ าเภอทุ่งตะโก ชุมพร 
600. นาย อมรินทร ์ กิจเกิดแสง สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
601. น.ส. อรญา พันสายออ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
602. น.ส. อรทัย วงษ์เที่ยง กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
603. น.ส. อรพรรณ ประทุมถิ่น อัมพรไพศาล นนทบุรี 
604. น.ส. อรพินท ์ วันเพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
605. น.ส. อรยา บุญยังอยู ่ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
606. นาย อรรถนนท์ ใจเอื้อย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
607. น.ส. อรวรรณ นัยสิทธ์ิ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
608. น.ส. อรวรรณ อินทรสุวรรณ ์ โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
609. น.ส. อรสา จินสมบัต ิ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
610. น.ส. อรอุมา เตชะเทียนวิจติร เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
611. น.ส. อริสรา พุ่มผกา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
612. น.ส. อรุณ ี กุลเกต ุ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
613. นาย อลงกรณ ์ เอื้อสลุง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
614. นาย อลงกรณ ์ ศรีทอง สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
615. น.ส. อลิชา วรารักษ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
616. น.ส. อัจจิมา พนอนุอุดมสุข รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
617. น.ส. อัจจิมา ภูพิชิต สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
618. น.ส. อัจฉรา นกเล็ก วินิตศึกษา ลพบุร ี
619. น.ส. อัญชิสา รูปคม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
620. นาย อัญชิสา กิตติอนงค์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
621. น.ส. อันดามัน อุ๋ยวงษ ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี
622. น.ส. อาทิตติยา สมสกลุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
623. น.ส. อาทิมา เงินทอง ระยองวิทยาคม ระยอง 
624. น.ส. อาริยา ทองสุข บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุร ี
625. น.ส. อารีย ์ รัตนกูล ประจันตราษฎร์บ ารุง ปราจีนบุร ี
626. น.ส. อารียา ไชยเสน กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม  นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
[พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม] 

627. น.ส. อารียา ทินกระโทก ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
628. น.ส. อินทิรา หุ่นนอก สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
629. นาย อิศวรรธ สมใจหมาย สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
630. น.ส. อิษฎา สุบุญสันต ์ อัมพรไพศาล นนทบุรี 
631. น.ส. อิสรีย ์ ยอดไสว สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
632. น.ส. อุชุกร สาระคุณ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
633. น.ส. อุปการะ ถึกสถิตย ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
634. น.ส. อุษณีย ์ สงวนศักดิ์ศร ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
635. นาย เอกพงษ ์ นะวะมะโรจน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
636. น.ส. เอื้อการย ์ ทองโชติ ราชินีบูรณะ นครปฐม 
637. น.ส. เอื้อการุณย ์ ใจช่วงโชติ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
638. น.ส. ไอรดา กิ่งทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
639. น.ส. ฮาบีบ ี ลีวัน กศน. อ าเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

00807020002  กลุ่ม 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. กมลชนก ภัทรวงษ์วิเศษ นารีวุฒ ิ ราชบุร ี
2. น.ส. กมลวรรณ ศรีแก้ว พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
3. นาย กรวรรษ พวงแก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
4. นาย กรองทอง อ่วมบุญม ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
5. นาย กฤติคุณ ตันเต็มทรัพย ์ บางแพปฐมพิทยา ราชบุร ี
6. นาย กฤษฎา แย้มทรัพย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
7. น.ส. กิตติญา แก้วสอาด กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
8. นาย กิตติธัช สุวรรณ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
9. นาย เกษมศักย ์ ปาสาเน สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุร ี
10. น.ส. ขวัญใจ ดีเลิศประดิษฐ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
11. น.ส. จันทกาญจน ์ ตั้งจิตประสงค ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
12. น.ส. จิรภานันท ์ รักเดช รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
13. น.ส. จุฑาทิพย์ มะเหศวร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
14. น.ส. ฉัตรชนก ปักษาทอง ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
15. น.ส. ชนกนันท์ พิลาภ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม   นครปฐม 
16. น.ส. ชนากานต์ รอดทิม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี
17. น.ส. ชนิดาภา มากระจันทร ์ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
18. น.ส. ชมญธัญ โคตรวิชา ราชินีบูรณะ นครปฐม 
19. นาย ชยพล จันทราสกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
20. น.ส. ชวัลญา ปรีชาวาท ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุร ี
21. น.ส. ชวาลา ปานเจรญิ ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
22. น.ส. ชัญญาวีร ์ จันข ู สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
23. นาย ชัยภัทร ศรีสุขเอม เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
24. นาย ชิษณุชา สุวรรณ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   นครปฐม 
25. น.ส. ชุติกาญจน ์ เดชเพิ่ม ราชินีบูรณะ นครปฐม 
26. น.ส. ญาดา ศรัณยคุปต ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
27. น.ส. ญาตินันท์ จุ้ยกง สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
28. น.ส. ฐานิศา ศิริสิมะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
29. นาย ฐิติภาคย ์ สดชื่น ศรียาภยั ชุมพร 
30. น.ส. ฐิติมา สาตาระ บ้านหมอ พัฒนานุกูล สระบรุ ี
31. นาย ณฤเบศร ์ อนุกูลวงษ์ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 
32. น.ส. ณัฏฐณิชา สุทธิพงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
33. น.ส. ณัฐกานต ์ ศิริพรโณ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
34. น.ส. ณัฐกานต ์ อยู่เช้ือ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
35. นาย ณัฐชรันต ์ ทุ่งพรหมศร ี พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
36. น.ส. ณัฐนันท ์ คณาสุข ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุร ี
37. นาย ณัฐพงษ ์ กุลพงษ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
38. น.ส. ณัฐริกา จาปะสุข ชลประทานวิทยา นนทบุรี 
39. นาย ณัฐวุฒิ ประนัดโส เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
40. น.ส. ณิชาภัทร ปักษาศิลป ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
41. น.ส. ดลธพร ธิยานันท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
42. นาย ตรึงตระกานต ์ ทองมา ศรียาภยั ชุมพร 
43. นาย ตุลยวัต อบมาล ี ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
44. นาย ธนพล คงช่ืนสวัสดิ ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
45. นาย ธนภัทร จินดาราศร ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
46. น.ส. ธนัษชา มูลแก้ว ระยองวิทยาคม ระยอง 
47. นาย ธนากร แผนงาม ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
48. นาย ธราธร ล าค า กศน. อ าเภอพระประแดง สมุทรปราการ 
49. นาย ธฤต โรจนาธิโมกข ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
50. นาย ธัสมา เครือวัลย ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
51. นาย ธาดา คิดงาม ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
52. นาย ธีรพงษ ์ เจริญพัฒน์ กาญจนานุเคราะห ์ กาญจนบุร ี
53. นาย ธีรภัทร แก้วศรี ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 
54. นาย นพกร ศรีโคตรฤทธ์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
55. น.ส. นันทกานต ์ ข าสุวรรณ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุร ี
56. นาย นันทพงศ์ สมสุขหวัง เบญจมานสุรณ์ จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี
57. น.ส. บุณยานุช แกมกล้า สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
58. น.ส. เบญจมาส แสนสุด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
59. น.ส. ปกิตา เจริญวงษ์ ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
60. น.ส. ปรีชาภรณ ์ ป้องขันธ์ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม   นครปฐม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
61. น.ส. ปาลิดา ไชยานนท์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
62. น.ส. ปิยธิดา ไทยง้วน โพธาวัฒนาเสน ี ราชบุร ี
63. นาย ปิยะบุตร ไชยริบูรณ ์ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธาน ี
64. น.ส. ปิยาภรณ ์ อรุณครีีโรจน ์ กุยบุรีวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
65. นาย พชร ชัยชาญ พิชญศึกษา นนทบุรี 
67. น.ส. พรชิตา อุไรรตัน ์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
66. น.ส. พรชิตา รื่นรมย ์ แกลง วิทยสถาวร ระยอง 
68. น.ส. พรนภัส เรือนทองดี วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี
69. น.ส. พรรณกร ธูปแก้ว ปะทิววิทยา ชุมพร 
70. น.ส. พลอยปภสั ลภสัเกียรติสุกลุ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
71. นาย พัชร วรนุช สวนศรีวิทยา ชุมพร 
72. นาย พัชรพงษ์ หรุ่นโพธ์ิ อรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
73. น.ส. พิชชากร พระแก้ว ราชินีบูรณะ นครปฐม 
74. น.ส. พิชชาภา สิทธิฤทธิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
75. นาย พิชญะกานต ์ บุญพิมพ ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
76. นาย พิทยุตม ์ ฝอยทอง วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
77. น.ส. พิมพ์ธิดา พรหมอุตม ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
78. นาย พีรวัฒน ์ โพธิ์สินสมวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
79. นาย พีรศุษม ์ มหัตกีรต ิ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
80. น.ส. ภัทรนาถ ขาวเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
81. น.ส. ภัทรวด ี มีแก่น ราชินีบูรณะ นครปฐม 
82. น.ส. ภัทรา ชุนถนอม กศน. อ าเภอสามพราน นครปฐม 
83. น.ส. ภัทราภรณ ์ อึ้งเจริญวงค ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 
84. น.ส. ภัทราภรณ ์ เปียสระศร ี หนองรีประชานิมติ กาญจนบุร ี
85. น.ส. ภัศจิรา สุขนาบูรณ ์ กศน. อ าเภอคลองหลวง ปทุมธาน ี
86. น.ส. ภาวิกา วัดสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
87. นาย ภาสวิชญ ์ เสียงประเสริฐ ระยองวิทยาคม ระยอง 
88. นาย มิตรภาพ สกุลพิสุทธ์ิ มัธยมศึกษาเมืองทวารวด ี นครปฐม 
89. น.ส. เมทนี บุญทะระ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
90. นาย ยศกร ตั้งจิตต์ธรรม กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
91. น.ส. รักษ์วล ี เรืองฤทธิ์ สตรสีมุทรปราการ สมุทรปราการ 
92. นาย รามิล อนุวัตพาณิชย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
93. นาย วงศกร จงสมจิตต ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
94. นาย วทัญญู แจวเจริญชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
95. น.ส. วรรณภา บรรจงสตัย ์ สามโคก ปทุมธาน ี
96. น.ส. วริศรา ศรีเสนพิลา กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม   นครปฐม 
97. นาย วสันต ์ เที่ยงธรรม ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
98. น.ส. วันวิสาข ์ แสงวัฒน์ บางบัวทอง นนทบุรี 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
99. น.ส. วิภาว ี หลักเมือง ประจวบวิทยาลัย ประจวบครีีขันธ ์
100. น.ส. วีราพร ตรีฤทธิวิทยา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
101. นาย วุธติพงษ ์ ค าเภา เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี กาญจนบุร ี
102. นาย ศรัณย ์ ชุ่มเย็น กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
103. นาย ศักดิ์ณรงค ์ สมบัตเิจรญิ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
104. นาย ศุภกานต ์ สาระเกษตริน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
105. นาย สถาพร เคนน้ าเที่ยง เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
106. นาย สมัชฌา จับใจ บางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
107. นาย สรวิศ ลิขิตธรรมสาร ยอแซฟอุปถัมภ ์ นครปฐม 
108. น.ส. สโรชา ตัณฑะเตมีย ์ ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
109. นาย สหชน พุ่มล าเจยีก ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี
110. นาย สหรัช แสงใส สกลวิทยา นครปฐม 
111. นาย สินพล จันทร์เศรษฐ ี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 
112. นาย สิรภพ พรหมฤทธ์ิ ศรียาภยั ชุมพร 
113. น.ส. สุธาสิน ี โต๊ะจี ๊ สวนศรีวิทยา ชุมพร 
114. น.ส. สุปรียา ด ารงวิริยะสิทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
115. น.ส. สุพัตรา ประสิทธ์ิแสงอารีย ์ ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุร ี
116. น.ส. สุภาพร ค าชมภ ู สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
117. นาย สุรศักดิ ์ หวนสันเทียะ สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 
118. นาย สุวิจักขณ ์ สายเอก บ้านลาดวิทยา เพชรบุร ี
119. น.ส. สุวิชญา บุณยรตัพันธ์ุ ดัดดรุณ ี ฉะเชิงเทรา 
120. น.ส. สุวิตา หิมะรตัน ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
121. นาย เสรมิพงษ ์ แตงบัว ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 
122. นาย อภิมุข วิเชียรหาญ มารีวิทย ์ ชลบุร ี
123. น.ส. อรญา พันสายออ วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
124. น.ส. อรยาณ ี กาญจนรังสรรค ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
125. นาย อรรถนนท์ ใจเอื้อย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
126. น.ส. อรุณ ี กุลเกต ุ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
127. น.ส. อัจจิมา เกิดสกลุ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
128. น.ส. อิสรีย ์ ยอดไสว สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
129. นาย เอกพงษ ์ นะวะมะโรจน ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี

00807000007  โครงการ พสวท. (4 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

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

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นครปฐม 

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

00807001102  โครงการฟิสิกส์ 5 ปี (ครู) (โควตาโรงเรียน)  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

โครงการเพชรสนามจันทร์ 
00807000116  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

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

00807001016  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000316  สาขาวิชาเคมี 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000216  สาขาวิชาชีววิทยา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000816  สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000416  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000516  สาขาวิชาสถิติ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1.  น.ส. ฉัตรฑริกา จงรักพงศ์เผ่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
2.  น.ส. สุพิชญา ทองแสงจันทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี
3.  น.ส. หัชชนก ผลรอด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
4.  นาย อนันต์ อุดมกิจมงคล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
5.  น.ส. อภิชญา ภักดีพิน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
6.  น.ส. อัลติมา ปักก่ิงเมือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
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00807000616  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000716  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000916  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

โอลิมปิกวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
00807000122  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
1. นาย ปราการ กาฬภักด ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบรุ ี เพชรบุร ี
2. นาย วรินทร ์ แซ่เจี่ย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
3. นาย วิศิษฏ์ ค าสว่าง ราชโบริกานุเคราะห ์ ราชบุร ี

00807001022  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย รัฐวัชร์ เข็มเพ็ชรธนโชต ิ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุร ี
2. น.ส. อาริยา ป้อมแก้ว กศน. อ าเภอธัญบุร ี ปทุมธาน ี
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00807000322  สาขาวิชาเคม ี
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000222  สาขาวิชาชีววิทยา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000822  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000422  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000522  สาขาวิชาสถิติ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ฉัตรฑริกา จงรักพงศ์เผ่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี ลพบุร ี
2. น.ส. พัชราภรณ ์ เม่นมงกุฎ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี สุพรรณบุร ี
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00807000622  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

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

00807000722  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย ภัฎสร์ชนน ศรีรักษา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธาน ี

00807000922  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก – 

 

รายละเอียดการสอบสมัภาษณ์เพื่อคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561  
 

เอกสารที่ผูม้ีสิทธิส์อบสัมภาษณต์้องเตรียมมา 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถ่ายท่ีราชการออกให้ 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลที่กระทรวง

สาธารณสุขรับรองแล้ว (มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

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

3. เอกสารอื่น ๆ ที่คณะระบุไว้เพ่ิมเติม (ดูรายละเอียดด้านล่าง) 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.โครงการโควตาพิเศษ  (28 จังหวัด) 

วันสอบสัมภาษณ์:       วันเสาร์ที่  21  เมษายน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  8.00 น.   รายงานตัวรับเอกสาร   
     9.00 น.   รับฟังการชี้แจงสาขาวิชาเอกและเลือกสาขาวิชาเอก 
       10.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์:   ห้องไววิทย์ พุทธารี  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
หลักฐานที่น ามาแสดง:  1.  บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) 
      2.  แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัย 

http://www.reg.su.ac.th/
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          ศิลปากร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admissions.su.ac.th  หรือ 
          www.reg.su.ac.th 

 2.โครงการทุน พสวท. 
วันสอบสัมภาษณ์:  วันเสาร์ที่  21  เมษายน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  13.00 น.   รายงานตัวรับเอกสาร   
     13.30 น.   สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่รายงานตัว:   งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

    หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์: 
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  และลงลายมือชื่อ

ผู้สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ  
2. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงฉบับจริงและส่งส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 

1 ฉบับ 
3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  แสดงฉบับจริงและส่งส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา

ถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีผลการตรวจจากโรงพยาบาล

ของรัฐหรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  โดย Download แบบรายงานตรวจสุขภาพฯได้ที่  
http://www.admissions.su.ac.th  หรือ http://www.reg.su.ac.th  

 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครว่ามีครบถ้วนหรือไม่  หากคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ตรวจสอบพบว่า  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนด  จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศ
รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ พสวท. 

1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์  ในเขตการศึกษา 1  (จังหวัด  นนทบุรี 
ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ)  และเขตการศึกษา 5  (จังหวัดราชบุรี  สมุทรสงคราม 
กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์) 

2. เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย 
      ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา และมีผลการเรียนดี คือ 

2.1  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ ากว่า 3.00 
             2.2  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่       
4-5  รวมกันไม่ต่ ากว่า 3.25 
 3.โครงการทุนเพชรสนามจันทร์ 

วันสอบสัมภาษณ์:  วันเสาร์ที่  21  เมษายน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  13.00 น.   รายงานตัวรับเอกสาร   

http://www.admissions.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/
http://www/
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     13.30 น.   สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่รายงานตัว:   งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

    หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์: 
1.  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  และลง 
  ลายมือชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ  
2. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงฉบับจริงและส่งส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1 

ฉบับ 
3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  แสดงฉบับจริงและส่งส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
  ส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
4. หลักฐานอื่นๆ/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือรับรองจากโรงเรียน  ตามคุณสมบัติที่ผู้สมัครเลือกสมัคร 
5. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีผลการตรวจจาก 

โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  โดย Download แบบรายงานตรวจสุขภาพฯได้ที่  
http://www.admissions.su.ac.th  หรือ  http://www.reg.su.ac.th  
 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครว่ามีครบถ้วนหรือไม่  หากคณะ 
กรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบพบว่า  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนด  จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการเพชรสนามจันทร์ 
    1.   ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
    2.   เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ถ้าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ
คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ ากว่า 3.00   แต่ถ้าส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมกัน
ไม่ต่ ากว่า 3.00        2.2  ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจากค่าย
อบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ  จากศูนย์โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ โครงการวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
  2.3  ได้รับรางวัลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมปลายในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
       2.4 ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน  หรือสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  โปรแกรมซอฟแวร์   ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ             2.5 ก าลังศึกษาอยู่
ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ ส าเร็จการศึกษาจากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.  สพฐ.  และ  วมว.) และมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 
 ทั้งนี้ ให้น าหลักฐานที่ใช้สมัครข้อใดข้อหนึ่งมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 

http://www/
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 4. โครงการทุนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ 

วันสอบสัมภาษณ์:  วันเสาร์ที่  21  เมษายน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  13.00 น.   รายงานตัวรับเอกสาร   
     13.30 น.   สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่รายงานตัว:   งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

    หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์: 
1.  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  และลง 
  ลายมือชื่อผู้สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ  
2. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงฉบับจริงและส่งส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1 

ฉบับ 
3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  แสดงฉบับจริงและส่งส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
  ส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
4. หลักฐานอื่นๆ/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือรับรองจากโรงเรียน  ตามคุณสมบัติที่ผู้สมัครเลือกสมัคร 
5. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีผลการตรวจจาก 

โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  โดย Download แบบรายงานตรวจสุขภาพฯได้ที่  
http://www.admissions.su.ac.th  หรือ  http://www.reg.su.ac.th  
 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครว่ามีครบถ้วนหรือไม่  หากคณะ 
กรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบพบว่า  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนด  จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการฯ โดยวิธีพิเศษ 
    1.  ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
       2.  เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน.  หรือ  โครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ทั้งนี้  
   ให้น าหลักฐานที่ใช้สมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 
 
 5. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  
  (ครู 5 ปี)  โควตาโรงเรียน 

วันสอบสัมภาษณ์:  วันเสาร์ที่  21  เมษายน  2561 
เวลาสอบสัมภาษณ์:  13.00 น.   รายงานตัวรับเอกสาร   
     13.30 น.   สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่รายงานตัว:   งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
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    หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์: 
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว   

และลงลายมือชื่อผู้สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ  
2. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงฉบับจริงและส่งส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 

1 ฉบับ 
3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  แสดงฉบับจริงและส่งส าเนาที่ลงลายมือชื่อ 

รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
 

4. หลักฐานอื่นๆ/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หนังสือรับรองจากโรงเรียน  ตามคุณสมบัติที่ผู้สมัครเลือกสมัคร 
5. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีผลการตรวจจากโรงพยาบาล

ของรัฐหรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  โดย Download แบบรายงานตรวจสุขภาพฯได้ที่  
http://www.admissions.su.ac.th  หรือ  http://www.reg.su.ac.th  

 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครว่ามีครบถ้วนหรือไม่  หากคณะ 
กรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบพบว่า  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนด  จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการฟิสิกส์ครู (5 ปี) 
     1. ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
    2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
    3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 
     4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
    5. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
  6. นักเรียนมีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
   ให้น าหลักฐานที่ใช้สมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 
 
 

http://www/

