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รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน 
 เพื่อเข้าศึกษาต่อผ่านโครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจ าปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลเิมอร์ 

1. นายพุฒิเมธ สมหมาย   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
2. นางสาวพัชรพร ขันต๊ะ   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
3. นางสาวจีระนันท์ จุฑาทิพย์   โรงเรียนวสิุทธรังษ ี จังหวัดกาญจนบรุ ี
4. นางสาวเมธาว ี สุมาลย์มาศ  โรงเรียนวสิุทธรังษ ี จังหวัดกาญจนบรุ ี
5. นางสาวปนัสยา อาจวิชัย   โรงเรียนบางปลามา้ “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
6. นายไจราย ุ บุญบางยาง  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์  
7. นายพันธชัย ยุพิน   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
8. นางสาวพรพรรณ ผุยหนองโพธิ ์  โรงเรียนนารีวุฒิ 
9. นางสาวเบญจทิพย ์ถมยา   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
10. นางสาวศุภมาส งามวิลัย   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1. นางสาวสมจินตนา วรรณวิวรณ ์  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
2. นางสาวเจนจริา แสงสุริยวงษ ์  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
3. นางสาวพิชญธิดา ยุบลบณัฑิตกลุ  โรงเรียนวสิุทธรังษ ี จังหวัดกาญจนบรุ ี
4. นางสาววรกมล หนูขาว   โรงเรียนวสิุทธรังษ ี จังหวัดกาญจนบรุ ี
5. นางสาวสุภัชชา จ าปาเงิน   โรงเรียนสงวนหญิง 
6. นางสาวฐิตวันต ์ นุสโต   โรงเรียนสงวนหญิง 
7. นายจิรศักดิ ์ สมจิตร   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
8. นายภูรณิัฏฐ ์ นิมิตรบวรชัย  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
9. นายธัชพล  ช้ินปิ่นเกลียว  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
10. นางสาวชาลิสา พินิจ   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
11. นายจิตรทิวัส ต้นทอง   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

1. นางสาวญดาพร สร้อยสน   โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
2. นางสาวณัฐชา หนูนันท ์   โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
3. นางสาวศศิธร ใจซื่อ   โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(ต่อ) 
4. นางสาวแพรวา จินดาสมุทร  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
5. นางสาวบัณธิดา สุนทรโวหาร  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
6. นายณัฐดนยั ดาบแก้ว   โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
7. นางสาวชญานิศ เพิ่มชม   โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
8. นางสาวประภาศิร ิ คุ้มประดิษฐ ์  โรงเรียนสงวนหญิง 
9. นางสาวพิชามญน ์ สมใจเพ็ง   โรงเรียนสงวนหญิง  
10. นายกฤตชพันธ ์ เจริญศิลป ์  โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จังหวดัสุพรรณบรุี 
11. นางสาวโศภสิรา โคเรือง   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
12. นางสาวพิมลณัฐ กังวาฬไพสรรค ์  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
13. นางสาวอังคณา แก้วส าราญ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
14. นายนพวิชญ์ วิริยะศรานนท์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
15. นางสาวจิดาภา เปียอยู ่   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
16. นายเจตนิพัทธ์ ทองประเสริฐ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
17. นางสาวรุ่งทิพย ์ จันทร์เงิน   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
18. นายจักรกฤช เอี่ยมสะอาด  โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
19. นางสาวนงนภัส ศิริพิน   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   

1. นายวิศวกร รัตนะ   โรงเรียนคงทองวิทยา 
2. นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน  โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
3. นายวัฒนศิลป คู่กระสังข ์  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
4. นายพิชัยยุทธ ทันสุข   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
5. นายกัญธนัช ไทยภักด ี   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
6. นางสาวจดิาภา เลาหสถิตย ์  โรงเรียนวสิุทธรังษ ี จังหวัดกาญจนบรุ ี
7. นายณัฐดนยั เลิศรตันาพงษ์  โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
8. นางสาวชนกานต ์ หนูนุรัตน ์  โรงเรียนสงวนหญิง 
9. นางสาวพรรษชล บุญม ี   โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จังหวดัสุพรรณบรุี 
10. นายปฏิพัทธ ์ วงษ์เสง่ียม  โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จังหวดัสุพรรณบรุี 
11. นายธาราดา บุญทัศน์   โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จังหวดัสุพรรณบรุี 
12. นายสุรศักดิ ์ แสงนาค   โรงเรียนบางปลามา้ “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
13. นางสาวศรสวรรค ์ ผดุงชีวิต   โรงเรียนบางปลามา้ “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
14. นายเสฎฐวุฒ ิ กวีสุขวรกุล  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
15. นายกรพรหม พรเจรญิโรจน ์  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
16. นายชาญชานน รังผึ้ง   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
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สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
17. นายพัชรพล ไชยพงศ์   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
18. นายพีรพัฒน ์ ซอกดุลย ์   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
19. นายธนวัฒน์ เงินทองดี   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
20. นายธนยศ แก้วกุย   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส ์

1. นายภวินท์ ศรีชัยสุวรรณ  โรงเรียนคงทองวิทยา 
2. นางสาวณัฐธิมา ถมยาพันธ์  โรงเรียนคงทองวิทยา 
3. นายศิวัฒน ์ เสานาค   โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
4. นางสาวภัคจริา ปานสุวรรณ  โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
5. นายกัมปนาท วันสามง่าม  โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
6. นางสาวณัฐธิตา พูลเดช   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
7. นางสาวปาลติา จาตุรสั   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
8. นายจิณณะ อภิรักษาภรณ ์  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
9. นางสาวกฤติยาพร วันเพ็ญ   โรงเรียนวสิุทธรังษ ี จังหวัดกาญจนบรุ ี
10. นางสาวมุกดารัศมิ ์ แก้วเหล็กไหล  โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
11. นางสาวชวันรัตน ์ จันทร์คงวงษ์  โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
12. นางสาวติณณา ค าไวย ์   โรงเรียนสงวนหญิง 
13. นางสาวพิญดา ศรีบุญผล   โรงเรียนสงวนหญิง 
14. นายกิตติคมเดช สุนทรศักดิส์ิทธ์ิ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
15. นายอภิรัฐ สุขสมยั   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
16. นายศักดิ์สิทธ์ิ ชุนหชัย   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
17. นางสาวกชพร พรมพาน   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
18. นางสาวกรกฎ สิราริยกุล   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
19. นายวรเมธ สมุทรความ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
20. นางสาวสุภาพร มีมากบาง   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
21. นางสาวมะปราง ถิ่นน้อยวงษ์  โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
22. นางสาวสุภาพร บู่สามสาย  โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม  

 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

1. นางสาวปาริชาต ิ สมทรง   โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
2. นางสาวพิมพ์ลดา จินดาสมุทร  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
3. นายองอาจ พลอยแก้ว  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
4. นางสาวเกวลิน ศรีสุนนท์   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
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สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (ต่อ) 
5. นางสาวศรัญญา รุ่งเรือง   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
6. นางสาวกฤติกาล กลิ่นประศร ี  โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

1. นางสาวภัคพีรยา รักเดชะ   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
2. นางสาวกัลยดา งามถาวรวงศ์  โรงเรียนสงวนหญิง 
3. นางสาวณัฐพร อรรถวิชัย   โรงเรียนบางปลามา้ “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
4. นางสาวอารดา ถึงบุญมา   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
5. นางสาวอิชยา บุญนาค   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
6. นางสาวบุษกร บางทราย   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. นางสาวบุญฐิสา คงศักดิ์ตระกลู  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
2. นายจิรัฎฐ ์ เชื้ออ่อน   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
3. นางสาวกิตติธรา ศรีรมย์รื่น   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
4. นายพงศ์ธร ลิ้มธุวทรัพย ์  โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

1. นายศุภณัฐ ซิ้มเจรญิ   โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
2. นายฐิติกร  จันทร์อ่อน  โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
3. นางสาวปรณิาภา แปดนาวัน  โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
4. นางสาวนีรณภัทร เกษมสุขสถาพร  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
5. นางสาวภคณัฏฐ ์ จ าปาแพง   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
6. นายวัฒนฉัตร พานิชนอก  โรงเรียนวสิุทธรังษ ี จังหวัดกาญจนบรุ ี
7. นางสาวอรวรางค ์ ชูสินสมบรูณ ์  โรงเรียนสงวนหญิง 
8. นายธนธรณ ์ สิทธิธัตถการ  โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จังหวดัสุพรรณบรุี 
9. นายพีรพล แตงเอี่ยม   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
10. นายธนชาติ กุลอัก   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
11. นายบุริศร ์ วรรณมณโีรจน ์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
12. นายเจษดา บุญนิยม   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
13. นายณัฐวุฒิ ศิริพิน   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
14. นายรังสิมันต ์ คุ้มเงิน   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1. นางสาวชนม์นิภา ศรีอนันต ์  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
2. นางสาวอติกานต ์ ปานสาคร  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
3. นางสาวกัญญาภัค บรรยงคนันท์  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
4. นางสาววริศรา วิเลิศ   โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
5. นางสาวศุภสิรา รัศม ี   โรงเรียนสงวนหญิง 
6. นางสาวธัญญาภรณ ์หอมสุวรรณ  โรงเรียนสงวนหญิง 
7. นายธนบด ี อาชาทรง   โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จังหวดัสุพรรณบรุี 
8. นางสาวสุพิชฌาย ์ จิระเจริญวงศ์ษา  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
9. นายสุรยิะ  ดวงประทีป  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
10. นางสาวศิน ี นนทภักด ี  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
11. นางสาวมนัสพร วังวน   โรงเรียนนารีวุฒิ 
12. นายธนกร ถิรนัทนากร  โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
13. นางสาวศศิกานต ์ สงพรมทิพย ์  โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
14. นายชัยวัฒน์ เสือกลิ่น   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 

 
สาขาวิชาธุรกจิวิศวกรรม 

1. นายพีรพัฒน ์ แก้วมณ ี   โรงเรียนคงทองวิทยา 
2. นางสาวรัถยา ค าฐี   โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
3. นายพัฒนพล หงษ์กลัด   โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
4. นางสาวปาณสิรา พุชพงษ์   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
5. นางสาวภควรรณ สกุลแก้ว   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
6. นางสาวชุติกาญจน ์บัณฑิตย์ด ารงกลุ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
7. นายณฐกร นาคสมพันธุ ์  โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จังหวดัสุพรรณบรุี 
8. นางสาวพัฒรัชดา ทับทิมดี   โรงเรียนบางปลามา้ “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
9. นางสาวกานต์สิน ี โสเจยยะ   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
10. นายอภิสิทธ์ิ สีโสภา   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
11. นายชุติพันธ์ มีอยู่เต็ม   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
12. นางสาวจารภุา จุ้ยเจรญิ   โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 

 
..................................................................................................................... 


