
   สรุปการติดตามผลการศกึษาของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 
 

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ  จํานวน              299                คน  
 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  จํานวน  3 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธณฐิตา เอ่ียมสอาด 6/1 คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

2 น.ส.นันทนภัสรณ เจริญธนเกษม 6/1 คณะสหเวชศาสตร  สาขาเทคนิคการแพทย 

3 น.ส.ปุณฑรกิา พงษกิติวณชิกุล 6/3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ภาควิชาการวางภาคและผังเมือง 
 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน  21 คน  

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายพทิวัส แกวเพชร 6/1 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

2 นายศิริภูมิ บรรจงกิจ 6/1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมอืง  สาขาภูมิสถาปตยกรรม 

3 นายชลสิทธิ์ อัจฉรยิะประสทิธ์ิ 6/1 คณะนิตศิาสตร 

4 น.ส.โศภิษฐา ธรรมลาภเจริญ 6/1 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี สาขาบริหารบัณฑิต 

5 น.ส.ชนกนันท เอ่ียมสงวน 6/1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร คณะวิศวกรรมศาสตร  

สาขาวิศวกรรมเคมี 

6 นายณัฐเดช ศริปิทุมมาศ 6/3 คณะสหเวชศาสตร สาขากายภาพบําบัด 

7 น.ส.วรินกานต ศรีชมภู 6/3 คณะศิลปศาสตร สาขาบรรณรักษและสารสนเทศศาสตร 

8 นายกิจการณ จงกิตตนิฤกร 6/4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สาขาคณิตศาสตรการเงิน 

9 นายธนวัฒน วรนาม 6/5 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมอืง สาขาสถาปตยกรรม

ภายใน (โครงการพเิศษ) 

10 นายบุรนิทร แซโคว 6/5 คณะนิตศิาสตร 

11 นายณัฐพงศ เกดิแยม 6/5 วิทยาลัยนวัตกรรม คณะศลิปศาสตรบัณฑิต การจัดการมรดก

วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค (โครงการพิเศษ) 

12 น.ส.ทพิานัน วรเวชวงศ 6/5 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

13 น.ส.อรรัมภา หาญธัญกรรม 6/5 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาภูมิสถาปตยกรรม 

14 นายนฤเบศร นอยบุดด ี 6/6 วิทยาลัยสหวิทยาการ 

15 น.ส.สุทัตตา สุภาวาส 6/6 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

16 นายพงศธร สุนทรชาติ 6/8 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมอืง  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สถาปตยกรรม) (โครงการพิเศษ ศูนยรังสิต) 

17 น.ส.รภัสรดา กาลปกษ 6/8 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมอืง  (โครงการพิเศษ) 

18 น.ส.อรวรา นิรันตราภรณ 6/8 คณะสังคมสงเคราะห 

19 น.ส.รวิสรา เกตุผาสุข 6/8 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมอืง สาขาการผังเมือง 

20 นายตนสัก อุตสาหะ 6/9 คณะนิตศิาสตร 

21 น.ส.เมธนิี นอยหองไล 6/9 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 



มหาวทิยาลัยมหิดล จํานวน  6 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกองภพ สมศิริธรรม 6/1  

2 น.ส.นริสา ศรีษะ 6/2 คณะวิทยาศาสตร  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

3 น.ส.ปรฉิัตร คอนมะลา 6/2 คณะวิทยาศาสตร  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

4 น.ส.สิริพร  ภวเดโชชัย 6/3 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

5 น.ส.จณิสตา ใจสวัสดิ ์ 6/4 คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร 

6 น.ส.ภัคธีมา ศรีสุนทร 6/5 คณะศิลปศาสตร วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 

มหาวทิยาลัยศลิปากร จํานวน  22 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธรรมธิดา เหรยีญทอง 6/1 คณะอักษรศาสตร 

2 น.ส.กุลนันทน นุมออน 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร 

3 น.ส.ปุณกิา พรานพนัส 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

4 น.ส.เนตรนภา จีนโต 6/2 คณะการจัดการ สาขาบัญชี 

5 น.ส.นัทมน วิโรจนสมับติกุล 6/2 คณะวิทยาศาสตร สาขาเคม ี

6 น.ส.พิชญา บุญสูง 6/3 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

7 น.ส.พิชญา หยัง 6/3 คณะคณะอกัษรศาสตร  

8 น.ส.เบญญาวดี นาคเจอื 6/4 คณะวิทยาศาสตร สาขาบัญชี 

9 น.ส.ปวีณวรรณ วูฉาย 6/4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร 

10 น.ส.กนกภรณ รัตสิงห 6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร  

11 น.ส.ปณฑา พัวพิพัฒนเสลากุล 6/6 คณะโบราณคด ีสาขามนุษยวทิยา 

12 น.ส.อัญธิกา ศักดาเดช 6/7 คณะโบราณคด ีสาขาภาษาไทย 

13 น.ส.อสมาภรณ พรพิทักษพงศ 6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนทิรรศการและงานอเีวนท 

14 นายพศวีร สงวนรัตน 6/8 คณะการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

15 นายปยะวัติ ศรีธนาอุทัยกร 6/8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

16 น.ส.ณิชชารีย สุรยิชัยมณกีุล 6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด 

17 น.ส.กวิตา เอกตระกูล 6/8 คณะโบราณคด ีสาขาโบราณคด ี

18 น.ส.จุฑามาศ ศรีสนทอง 6/8 คณะศึกษาศาสตร สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

19 น.ส.วณิชชา ปนเพชร 6/8 คณะศึกษาศาสตร สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

20 น.ส.กันตรัตน สุชาตลิ้ําพงศ 6/9 คณะดุริยางคศาสตร สาขาดนตรแีละธุรกิจบันเทงิ 

21 น.ส.ปยะธดิา สุขคง 6/10 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

22 น.ส.วชริภรณ ภูมลิําเนา 6/10 คณะอักษรศาสตร 

 

 

 



มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน  59 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกรกฎ สุขสําราญ 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา 

2 นายจิรัฐ ิ สงวนสัตย 6/1 คณะวิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตร 

3 นายณัฐพล บุญสูง 6/1  

4 น.ส.บัวชมพู เจียมจิตร 6/1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย สาขาเทคนิคสัตวแทพย 

5 น.ส.ลักขณา จันทรจําเริญ 6/1 คณะเศรษฐศาสตร (ภาคภาษาอังกฤษ) 

6 น.ส.วิภาวี เอ่ียมสงคราม 6/1 คณะสังคมศาสตร สาขานิตศิาสตร 

7 น.ส.สุกฤตา กิตตพิิทยากร 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู 

8 นายนภนต นิลสุม 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธาทรัพยากรนํ้า 

9 นายปณัยกร มิ่งแกว 6/2 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 

(ภาคพิเศษ) 

10 นายทินกฤต สิทธิ์นอย 6/2 คณะวนศาสตร 

11 นายสริวิชญ แซลิม้ 6/2 คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมบริการ  

(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

12 น.ส.จุฬา ชลากรพินธคุปต 6/2 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการจัดการโรงแรมและ 

การทองเท่ียว(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

13 น.ส.สิริยากร ผิวขํา 6/2 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการจัดการโรงแรมและ 

การทองเท่ียว (วิทยาเขตกําแพงแสน) 

14 น.ส.ณัฐกมล ทับทมิ 6/2 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วิชาเอกพลศกึษาและสุขศกึษา 

15 น.ส.อารยา แกวอุดร 6/2 คณะวิทยาการจัดการ 

16 นายอัศวนิ สมบัติบรบิูรณดี 6/3 คณะสิ่งแวดลอม สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

17 น.ส.บรรณภรณ รักธรรม 6/3 คณะวนศาสตร สาขาวิชาวนศาสตร 

18 น.ส.นฤมล ศริริักวงษา 6/3 คณะเกษตร สาขาวิทยาศาสตรเกษตร 

19 น.ส.เมวิกา จันทวงค 6/3 คณะสิ่งแวดลอม สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

20 น.ส.มณฑนรรห รูอยู 6/3 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการโรงแรมและทองเทีย่ว  

(ภาคพิเศษ) (วิทยาเขตกําแพงแสน) 

21 น.ส.อรยา แสงจันทร 6/3 คณะสิ่งแวดลอม สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

22 น.ส.จิดาภา ดวงมี 6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวอุตสาหการและระบบ (วิทยาเขตศรีราชา) 

23 นายนพวิทย เจนอํานวยพร 6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

24 นายอทพิงศ ชุติมามาลย 6/4 พาณิชยนาวี คณะวิศวกรรมการตอเรอืและเครื่องกลเรือ (วิทยาเขตศรีราชา) 

25 นายวรภัทร รุงนิยม 6/4 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) 

26 น.ส.เปรมวิรนิทร ถาวร 6/4 คณะวนศาสตร 

27 น.ส.พรธดิา ลิ่มมังกูร 6/4 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว  

(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

28 น.ส.ธนิดา แนนอุดร 6/4 คณะสิ่งแวดลอม สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

29 น.ส.ชลดิา บุตรโรทัย 6/4 คณะวิทยาศาสตร สาขาสัตววทิยา 

30 น.ส.อาทิตยา โมชฎาพร 6/4 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาภูมิสถาปตย 



มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (ตอ)  

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

31 น.ส.กฤษกมล สเวกกุลชล 6/5 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 

32 น.ส.สิริรัตน ใจศล 6/6 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด (วิทยาเขตศรีราชา) 

33 น.ส.หทัยภัทร นามโบราณ 6/6 คณะมนุษยศาสตร สาขาภาษาไทย 

34 น.ส.ปรายฟา เจริญสุข 6/6 คณะเศรษฐศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) 

35 นายธนพล บุญเที่ยง 6/7 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

36 นายยศธร แสงมณ ี 6/7 คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา 

37 น.ส.นันทธิดา ใจจริม 6/7 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

(ภาคพิเศษ) 

38 น.ส.อภิชญาภรณ ปลื้มรัก 6/7 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาบัญชบีริหาร (ภาคพิเศษ) 

39 น.ส.ปยะนาถ ศรีสันต 6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ (ภาคปกต)ิ 

40 น.ส.พิชชาภา อมาตยกุล 6/7 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการตลาด (วิทยาเขตกําแพงแสน) 

41 น.ส.ปนมุข โคตรสินีย 6/7 คณะสถาปตยกรรมศาสตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

42 น.ส.ศศิธร สังขแปน 6/7 คณะเศรษฐศาสตร สาขาธุรกิจการเกษตร 

43 นายศุภวชิญ ทับเท่ียง 6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 

44 น.ส.รัตนากร แสนเสนา 6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว  

(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

45 น.ส.นัทธชนัน คงดั่น 6/8 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 

46 น.ส.นลนิรัตน ชาญสมาธ์ิ 6/8 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาบัญชบีริหาร (ภาคพิเศษ)  

(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

47 น.ส.วรินธร พึ่งครบุรี 6/8 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการจัดการโรงแรมและ 

การทองเท่ียว (วิทยาเขตกําแพงแสน) 

48 น.ส.ศศิภากร เพ็งนรพัฒน 6/8 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการจัดการโรงแรมและ 

การทองเท่ียว 

49 น.ส.สลิตา สาระบุตร 6/8 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการจัดการธุรกิจการบนิ  

(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

50 นายโชตวิิทย วรเวณุธม 6/9 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) 

51 น.ส.เกศรนิทร อินทรประสิทธิ์ 6/9 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการจัดการ (วิทยาเขตกาํแพงแสน) 

52 นายพรีวัส โกนาคม 6/10 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

53 นายเจทัช วังตาล 6/10 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการจัดการโรงแรมและ 

การทองเท่ียว 

54 น.ส.ธัญสุดา บุญตา 6/10 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร  

(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

55 น.ส.วิสุดา พันธุครู 6/10 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาการจัดการธุรกิจการบนิ  

(วิทยาเขตกําแพงแสน) 



มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (ตอ)  

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

56 น.ส.ลักษณา นอยกอ 6/10 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาคตะวันออก กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

57 น.ส.ออมทอง จันทร 6/10  

58 น.ส.ธนัชชา วัดผลัด 6/10  

59 น.ส.อัญชล ี หมื่นหลา 6/10  
 

มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ จํานวน  10 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายภคพล ธนชัยสิทธิ์ 6/1  

2 น.ส.พิมพลภัส วรดิษฐฤทธิกุล 6/2 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 

3 น.ส.กุลรัตน ทรัพยเสรมิสง 6/2 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถติ ิ

4 น.ส.ณัฐธิกา กลิ่นหอม 6/2 คณะพลศกึษา สาขาสาธารณสขุอนามัยสิ่งแวดลอม 

5 นายภทรชนก คุมนุย 6/5 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร 

6 น.ส.มณิสรา กาญจนเรืองเดน 6/5 วิทยาลัยนานาชาตเิพ่ือศกึษาความยั่งยืน สาขาภาษาและการสือ่สาร

ระหวางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

7 น.ส.ณัฐธิดา ชุมผอง 6/7 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา 

8 น.ส.ณัฐนิช สงวนรักษา 6/8 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชงินิเวศ 

9 นายวธิวินศ อินทะโณ 6/10 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร

และสื่อดิจิทัล 

10 นายนรุตน ชมภูนุช 6/10 คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ 
 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน  40 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายชยธ  ชื่นศรวีิโรจน 6/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 

2 นายอนินทัต เชาวนะ 6/1 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ สาขาสถาปตยกรรม 

3 น.ส.ณัชฐานันท วรัชญเฉลมิกุล 6/1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ สาขาสถาปตยกรรม 

4 น.ส.ขวัญพัฒน สิทธภิัสรินทร 6/1 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาฟสกิสอุตสาหกรรมและ 

อุปกรณการแพทย 

5 น.ส.อภิษฎา   กัณหาจิรรัชฎ 6/1 วิทยาลัยนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการคาระหวางประเทศและ

ธุรกิจโลจิสติกส 

6 นายกฤษณะ โภคามาศ 6/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรมพอลเิมอร 

7 นายลัทธพล แสงทอง 6/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม

อิเล็กทรอนกิส แขนงวิชาโทรคมนาคม 

8 นายธนดล ทองสมบุญ 6/2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

9 นายอภิสิทธิ์ ตั้งโชคเจริญศิลป 6/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม

อิเล็กทรอนกิส แขนงวิชาโทรคมนาคม 

10 นายดุลยรัตน บรรพตาธิ 6/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ(ตอ) 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

11 น.ส.ศริมิา จั่นประดับ 6/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  

แขนงวชิาการจัดการกระบวนการผลิต 

12 น.ส.ปยฉัตร กวางทะเล 6/2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม 

การผลิตและบริการ 

13 น.ส.ปรัญยา บุบผาชาต ิ 6/2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาเคมีอุตสาหกรรม 

14 น.ส.คัชรินทร รัตนบรรเทิง 6/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส 

แขนงวชิาโทรคมนาคม 

15 นายสรัช สุรจนิตนาภรณ 6/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารงุ 

อากาศยาน 

16 นายสุรวุธ ไชยชํานาญ 6/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบ 

และผลิตเครื่องกล 

17 นายกฤติน สังขรัตน 6/3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร (สมทบพิเศษ) 

18 นายภีระพงศ วิวัฒนานนทพงษ 6/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส 

19 น.ส.ชลติา บุญโสดากรณ 6/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  

แขนงวชิาการผลิตเครื่องเรือน 

20 น.ส.อัญชิสา สงคราม 6/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีโยธา 

และสิ่งแวดลอม 

21 นายดนัยกิตติ ์ วัฒนาวณชิศาสตร 6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 

22 นายวัชรากร กอนทอง 6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส  

แขนงวชิาโทรคมนาคม 

23 นายถิรภัทร อรรณพวรรณ 6/4 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาคณติศาสตรประยุกต 

24 นายพชรพล เจริญสุทธกิุล 6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส  

แขนงวชิาโทรคมนาคม 

25 นายนักรบ เทงวัฒนะ 6/4 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิศวกรรมไมโครอเิล็กทรอนกิส 

26 น.ส.ธัญชนก พิศาลกิตตคิุณ 6/4 คณะวิทยาศาสตรประยุกตสาขาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย 

27 น.ส.พิราภรณ กสิกรสุนทรชัย 6/4 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาคณติศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร 

28 น.ส.อรยา อุนใจ 6/4 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม 

29 น.ส.ชุตินันท ศรีธร 6/4 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร 

30 น.ส.ออมหทัย สกุลพงคชัย 6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศ

ยาน  

31 นายรัฐพล สนั่นเอื้อ 6/6 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

32 นายสริวิชญ นนทสวัสดิ์ศรี 6/6 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ สาขาการออกแบบภายใน 

33 น.ส.นริศรา จันทรจิราวิจิตร 6/6 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี 

34 น.ส.สุกฤตา ศรีจันทร 6/7 วิทยาลัยนานาชาติการคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสตกิส 

35 น.ส.ปณาล ี แสงศรี 6/7 วิทยาลัยนานาชาติการคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสตกิส 

 

 



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ(ตอ) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

36 น.ส.อาทิตญา รามัญอุดม 6/7 คณะสถาปตยกรรม และการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ

เซรามิค 

37 น.ส.ฐิตารยี มุรานันท 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

38 นายวรวิทย แซเตียว 6/8 คณะการจัดการทองเที่ยวการโรงแรม 

39 นายชาตร ี ธนาประเสริฐกรณ 6/9 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 

และทรัพยากรมนุษย 

40 น.ส.สุทธิดา อินกะสุมาลย 6/10 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

และการคา 
 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี จํานวน  5 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายไออุน นิราช 6/1 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

2 น.ส.กณิสา กีรติภูบด ี 6/1 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

3 นายภาณุพงศ นนทสิทธชิัย 6/4 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ  

4 น.ส.ฐิติพร เช้ือรพ 6/4 คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคม ี

5 น.ส.อังคนา ทวีปสูงเนิน 6/4 คณะครุศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง จํานวน  10 คน  

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายตนิต โตสงวน 6/1  

2 นายธธีัช จุลเจือ 6/1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 น.ส.หทัยชนก มีทิศ 6/1 คณะวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ 

4 น.ส.เมโมนา คาน 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคม ี

5 น.ส.มัชฌมิาภรณ กันหา 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาดนตรีและสื่อประสม 

6 น.ส.ขวัญจิรา พนมวงศ 6/3 คณะวิทยาศาสตร สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

7 น.ส.ปาจารยี สุขชนะ 6/3 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

8 นายฐิตพิัฒน พงศวุฒเิวศย 6/4 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

9 นายฬชต แปงการิยา 6/8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 น.ส.เกษมศรี แสงจันทร 6/9 คณะบริหารและการจัดการ (วทิยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ)์ 

 

 

 

 

 

 



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน  18 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกฤษดา หินดํา 6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

2 น.ส.สิตานัน ศรีทะโร 6/3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

3 นายธีรเดช พิทักษพล 6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล 

4 นายณัฐภัทร สกนธธัญลักษณ 6/4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิทยาศาสตรคอมพวิเตอร 

5 น.ส.นภัสสร จันทราภรณ 6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาการผลิตเคร่ืองมอืและแมพิมพ 

6 น.ส.วรลักษณ เลาอารียกิจ 6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

7 น.ส.สิริยากร หลักชัย 6/4 คณะบริหารธุรกิจ 

8 น.ส.ปพิชญา กมลเช้ือ 6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

9 นายสทิธานต สิทธเิสนา 6/6 คณะบริหาร สาขาการบัญชี – การเงิน 

10 นายปรชีา วิไลวานิช 6/7 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงวชิาไฟฟากําลัง 

11 น.ส.พิชญา สขุสุด 6/7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

12 น.ส.สุทธิดา แซเฮง 6/7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร 

13 น.ส.ธนัชพร ปนกอน 6/7 คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

14 น.ส.เสาวลักษณ ชาบัน 6/8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาอาหารและโภชนาการ 

15 น.ส.ศุภาฐิณี กิตตธิรรมาภรณ 6/8 คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

16 น.ส.อัญชิสา ฉัตรหิรัญย 6/8 คณะศิลปศาสตร สาขาการโรงแรม 

17 น.ส.พรปวีณ มณีสงศรี 6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

18 นายธีรภัทร จันทรวุฒิศิลป 6/9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี จํานวน  4 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายวันชัย เตาทอง 6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

2 นายธนกร เพชรประดับ 6/6 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมภายใน 

3 นายนครินทร บริบูรณ 6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

4 น.ส.เพ็ญประภา ปริโต 6/10 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขานาฏศลิปไทยศึกษา 
 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร  จํานวน  9 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายปฏิภาณ บุปผาโท 6/3  

2 นายสุพศนิ นิมิตสิริสกุลพร 6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

3 นายกฤตวทิย หงษกําเนิด 6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

4 นายวันปยะ วิเศษสังข 6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

5 นายกฤตเมธ ฐากูรจิรนนท 6/7 คณะสถาปตยกรรมภายใน 

6 น.ส.ฐาตินันท โพธิ์ระดก 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญช ี

7 น.ส.กฤติกา แกนกระโทก 6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษ 

8 น.ส.พัทธนันท นวมสําราญ 6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

9 น.ส.อภิษฎา เฮงบุญยพันธ 6/10  



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จํานวน  2 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกิตติภูม ิ สุขจําเริญ 6/2 สถาบันการบินแหงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

หลักสูตรชางซอมบํารุงอากาศยาน 

2 นายอัครชัย หลอเสถียร 6/3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารพิมพ 
 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) จํานวน  1  คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ชญานศิ บุญสนิท 6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญช ี
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  จํานวน  5 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายชินดนัย ตายจันทร 6/4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาจุลชีววิทยา 

2 นายธารา จิตตาภรณ 6/8 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3 นายวัชพล สมบุญ 6/8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาโลจิสตกิส 

4 น.ส.ตรีวดิา เมธธีนกุล 6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาทองเท่ียว 

5 น.ส.อารยา เล็กสาคร 6/9 วิทยาลัยดนตรี สาขาดนตรีดะวนัตก 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา   จํานวน  37 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายนันทศักดิ ์ ทรัพยถาวร 6/3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

2 น.ส.ฐิตาภรณ กรอ่ิม 6/3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาศลิปศาสตร สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

3 น.ส.สุธนิ ี ชัยปภาธํารง 6/3 คณะครุศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ 

4 น.ส.อาริสา ดีเหนี่ยง 6/3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขานิตศิาสตร 

5 น.ส.ขนิษฐา ชวยศรนีวล 6/4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกฬีาและ

สุขภาพ 

6 น.ส.แทมรนี สีดอกไม 6/4 วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน สาขาการจัดการขนสงทางอากาศ 

7 นายมงคล โกสยตานนท 6/5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8 น.ส.อภิชญา ทองม ี 6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 

9 น.ส.กัญชริญา สุดด ี 6/5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาออกแบบกราฟกและมัลติมเีดีย 

10 นายสรกฤตย สาทรานนท 6/6 วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

11 น.ส.วิมลณัฐ พัดมา 6/6 คณะวิทยาการจัดการ กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร แขนงวชิาการ

ประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร 

12 น.ส.นทวรรณ มหฤทธ์ิ 6/6 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร  

แขนงวชิาการปกครองทองถิ่น เรียนควบ คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

13 น.ส.ธนาภา แปนเอม 6/6 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริการธุรกิจ (การเงิน) 



มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

14 นายจิตรทิวัส สมบูรณพันธ 6/7 วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 

15 นายเรอืงศักดิ ์ แสนสนิท 6/7 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดนตรี 

16 นายอธริาช สังขทอง 6/7 คณะวิทยาการจัดการ กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร แขนงวชิาภาพยนตรและ

สื่อดิจิทัล 

17 นายธนายุทธ แยมยุคลธร 6/7 วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

18 น.ส.ชนิกานต ธรรมนิตยนิยม 6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ 

19 น.ส.พิชชากร กสิกรสุนทรชัย 6/7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

20 นายวรวิบูล พรไพบูลยเดน 6/8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

21 นายสมชาย สอนหนูนอย 6/8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

22 น.ส.ณัฏฐิกา สมสะอาด 6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงินการธนาคาร 

23 นายธนชาติ ฟุงเฟอง 6/9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 

แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส 

24 นายโยชิฮิโกะ เอนโดะ 6/9 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

25 นายคชาธร ขจรบุญ 6/9 คณะวิทยาการจัดการ กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร แขนงวชิา

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

26 นายอภิชิต โหมดสา 6/9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 

27 นายกันตภณ วังกรานต 6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

28 น.ส.จิตรานุช สุทธวงค 6/9 วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน สาขาการจัดการขนสงทางอากาศ 

29 น.ส.ปลายฟา การรัตน 6/9 คณะวิทยาการจัดการ กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร  

แขนงวชิาวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

30 น.ส.ณิรดา เกตุสะอาด 6/9 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาออกแบบนิเทศศลิป 

31 น.ส.กันตนา มาระศร ี 6/9 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิจติรศลิปประยุกตดนตรีตะวันตก  

วิชาเอก Voice 

32 นายธาดา ทองแท 6/10 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

33 นายอภิสิษฐ ทําสุนา 6/10 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพ่ือการตลาด 

34 นายศุภฤกษ แฟงสม 6/10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพมิพ  

แขนงวชิาการออกแบบสิ่งพิมพ 

35 น.ส.กนกรัตน ฝาผล 6/10 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ 

36 น.ส.สุชานาถ กลอมสุนทร 6/10 คณะวิทยาการจัดการ กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร แขนงวชิาภาพยนตรและ

สื่อดิจิทัล 

37 น.ส.กษิรา เสมศักดิ์ 6/10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

 

 

 

 



มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน  3 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกรวุฒ ิ ลิม้สัมฤทธิ์ผล 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาโทรคมนาคม 

2 น.ส.สิริขวัญ ยังสุดใจ 6/2 วิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาสังคมศกึษา 

3 น.ส.วิจิตรา ณ โลกา 6/9 วิทยาลัยการฝกหัดคร ู
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.จุฑารัตน วงษปน 6/8 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จํานวน  2 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายอังคฤทธ์ิ อินทรประดษิฐ 6/8 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา 

2 น.ส.ญาณิศา ชมจนิดา 6/10 คณะครุศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ศริญญา ชาตนิิยม 6/10 คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและ 

การคลัง 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นารศิา ศรีรัก 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ทัณฑิกา ศรีออน 6/6 คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร 
 

มหาวทิยาลัยสวนดสุิต  จํานวน  7 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธีระภัทร บัวโรย 6/2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 น.ส.จีรนันท สุพัฒนผลาผล 6/3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม 

3 น.ส.กวินธิดา บุญปลูก 6/4 คณะครุศาสตร สาขาการประถมศกึษา 

4 น.ส.พรรณรัตน ขําสุนทร 6/6 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาอังกฤษธุรกิจ 

5 น.ส.ลักษกิา บุญญะเสนยี 6/8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีหลักสูตรวิทยาการขอมูลและ 

การวิเคราะห 

6 นายชนินทร ดุลภาคพนิิจ 6/9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร

และการบริการ 

7 น.ส.ปภานัน แซเฮง 6/9 โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 



มหาวทิยาลัยขอนแกน  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ทวิาพร ชณิวัง 6/8 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

มหาวทิยาลัยบูรพา   จํานวน  7 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นงนภัส ลือชา 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

2 น.ส.จิรัศญา โนนจันทรศร ี 6/3 คณะสาธารณสุขศาสตร  

3 น.ส.ลักษกิา พรสาโรจน 6/6 คณะการจัดการการทองเท่ียว สาขาบรหิารการจัดการทรัพยากรมนุษย 

4 นายสมชาติ ทองด ี 6/7 คณะรัฐศาสตร 

5 นายพรีวิชญ รัตนาภูผา 6/7 คณะรัฐศาสตร 

6 น.ส.จิรารัตน จันทรสาร 6/10 คณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

7 น.ส.วรรณกานต เติมชัยวทิวัส 6/10 คณะมนุษยศาสตร สาขานิเทศศาสตร 
 

มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง  จํานวน  3 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นันทิกานต รุงเรือง 6/4 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอางค 

2 น.ส.อภิญญา แกวอุดร 6/4 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

3 น.ส.อิสรยิา ทองสุข 6/9 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  

(ธุรกิจโลจิสตกิสทางการบินระหวางประเทศ) 
 

มหาวทิยาลัยแมโจ   จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายชัชวาล สมุทรไชยกิจ 6/9 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (วิทยาเขตชุมพร) 
 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  จํานวน  2 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.อภิชญา ไพบูลยฐิติพรชัย 6/6 คณะสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตร เอกการเมืองการปกครอง 

2 น.ส.สมฤทัย ศรีสัตยา 6/9 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายอักวา มัศโอด ี 6/6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายทะเล สุนทรวาทิน 6/6 วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลย ีสาขาแอนเิมชันและเกม 

 



มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ชัญญานุช ภูสนี้ํา 6/3 คณะเภสัชศาสตร สาขาการบรบิาลทางเภสัชกรรม 
 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.สุรัยดา บุญอาร ี 6/7 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ สาขาการจัดการการทองเท่ียว 

 

สถาบันพยาบาล – สาธารณสุข จํานวน  4 คน 
 

มหาวทิยาลัยนวมินทราธิราช  จํานวน  2 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ชนิสรา ฉ่ํานิจ 6/2 คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย สาขาพยาบาลศาสตร 

2 น.ส.สุวพัชร วัฒนาทวีโชค 6/3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีุขภาพ   

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมอืแพทยและหองผาตัด 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุร ี จํานวน  2 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ประทุมลักษณ แกวกรรณ 6/2 คณะพยาบาลศาสตร 

2 น.ส.ดาราวล ี ปญโญ 6/3 คณะพยาบาลศาสตร 

 

สถาบันการพลศกึษา  จํานวน  1 คน 
 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายปรเมศร คนิวรานนท 6/10 คณะศึกษาศาสตร สาขาพลศกึษา 

 

สถาบันดานทหาร – ตํารวจ  จํานวน  2 คน 
 

โรงเรียนจาอากาศ   จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธนิน นามบุตร 6/4  
 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ   จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายสุทธชิัย เสือแพร 6/2 เรียนควบ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 



มหาวทิยาลัยเปด  จํานวน  6 คน  
 

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง  จํานวน  5 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปริณดา อนันทสุข 6/7 คณะนิตศิาสตร 

2 น.ส.อริสา ภูธรภักดี 6/9 คณะนิตศิาสตร 

3 น.ส.กิรณาวรรณ บําราพรักษ 6/10 คณะรัฐศาสตร 

4 น.ส.โยธกา จันทรปลอง 6/10 คณะนิตศิาสตร สาขานิตศิาสตร 

5 น.ส.ศริดา ฤทธิรัตน 6/10 คณะนิตศิาสตร 
 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชัน้ คณะ/สาขา 

1 นายธีรวัต คุมสมบัต ิ 6/9 คณะศิลปศาสตร สาขาสารสนเทศท่ัวไป 

 

มหาวทิยาลัยเอกชน จํานวน  89   คน 
 

สถาบันการบินพลเรอืน   จํานวน  3 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชัน้ คณะ/สาขา 

1 นายวุฒิธรรม บัญชานนท 6/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอเิล็กทรอนกิสการบิน 

2 น.ส.ชนัญญา พึ่งจีน 6/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน 

3 น.ส.พิมลภัทร ประเสิรฐสุวรรณ 6/1 สาขาวิชาการจัดการการบิน 
 

สถาบันเทคโนโลยไีทย – ญี่ปุน  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธนพล พสกภักด ี 6/3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  จํานวน  3 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.โชติมา แกลววกิยกรณ 6/2 คณะกายภาพบําบัด 

2 น.ส.ณัฏฐา อุดมศิลป 6/2 คณะเทคนิคการแพทย 

3 น.ส.นลนิรัตน วินําเสถียร 6/7 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ   จํานวน  13 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายภูพิรัฐ ลิมปวรรณ 6/1 คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว สาขาภาษาอังกฤษ 

2 นายวริทธิ์นันท เศรษฐกานนท 6/1 คณะนิเทศศาสตร สาขาการโฆษณา 

3 น.ส.ปลายฟา เพ็ชรรัตน 6/2 คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว สาขาการจัดการธุรกิจ

สายการบิน 



มหาวทิยาลัยกรุงเทพ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

4 นายธรรมสรณ ศริมิาศรังสี 6/3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

5 นายธนณัฐ โอภาษ ี 6/5 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร 

6 นายทศพล ชลสนิธุ 6/6 คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว สาขาการจัดการธุรกิจ

สายการบิน 

7 นายศิรพงศ ตุมปน 6/7 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและหุนยนต 

8 นายณรงคกร แปนเพชร 6/8 คณะนวัตกรรมและเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 น.ส.พิมพลภัส เลิศนภาพงศ 6/8 คณะนิเทศศาสตร 

10 นายกรวิทย แกววานชิ 6/9 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร  

11 นายธนธรณ มีแจง 6/9  

12 น.ส.ปุณญวยี เปยปนวงศ 6/10 คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว สาขาการจัดการธุรกิจ 

สายการบิน 

13 น.ส.ปาริชาต วิจิตรปญญา 6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
 

มหาวทิยาลัยรังสิต   จํานวน  11 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปยธิดา โชติบรรยงกุล 6/2 คณะบัญช ี 

2 น.ส.ธัญพร บุญด ี 6/2 คณะพยาบาลศาสตร 

3 น.ส.ณิชามาศ โพธิ์ทอง 6/3 คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตรการกีฬา 

4 นายตณิณภพ ตรีสวัสดิภาพ 6/5 คณะศลิปะศาสตร สาขาภาษาญี่ปุน 

5 นายทศพร เจริญพานชิ 6/5 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 น.ส.ปณณกิา นุตยางกูร 6/5 คณะดิจิทัลอารต 

7 นายอนิรุทธ์ิ พิลาล้ํา 6/6 คณะบริหารธุรกิจ 

8 น.ส.พรพิชชา ประกายเกียรติ 6/6 คณะบัญช ี

9 น.ส.กนกวรรณ พินิจการ 6/7 คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศลิป 

10 น.ส.พรชนัน ฤทัยเปยมสุข 6/8 คณะดิจิทัลอารต สาขาคอมพิวเตอรอารต 

11 นายสพล อุดมศิลป 6/10 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย  จํานวน  22 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.กนกวรรณ เตชะรัตนยืนยง 6/2 วิทยาลัยการแพทยบูรณาการ สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม 

2 น.ส.ธนัฏฐา วันหมัด 6/4 วทิยาลัยการแพทยบูรณาการ สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม 

3 นายศุภณัฐ วิชาชูเชดิ 6/5 วิทยาลัยครีเอทีฟดไีซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลย ี 

สาขาการออกแบบเชงิโตตอบและการพัฒนาเกม 

4 น.ส.ณัฐยา ฤทธิรุตม 6/6 คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาจนีธุรกิจ 

5 น.ส.ภาธตีา ตันสุวรรณ 6/6 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการตลาดยคุดิจิทัล 

6 น.ส.ชนาธิป กนิษฐกะ 6/6 คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

7 น.ส.นฤมล รัตนวจิิตร 6/6 วิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน สาขาธุรกจิการบิน 

8 น.ส.ณัฐวิมล พจนประสาท 6/6 คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

9 น.ส.สุพิชฌา หยูอินทร 6/6 คณะนิเทศศาสตร สาขาภาพยนตรและสื่อดจิิทัล 

10 นายนัสชัย บรรจงเพิ่มผล 6/7 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการจัดการโลจิ

สตกิสและโซอุปทาน 

11 นายพรีศิลป เนตรจุย 6/7 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการจัดการโลจิ

สตกิสและโซอุปทาน 

12 น.ส.จุฑานพรัตน ธนพรชยางกูล 6/7 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อ

ธุรกิจดิจิทัล 

13 นายฉัตริน จงบุญเจือ 6/8 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอรกราฟก 

14 น.ส.นุชรี ชูเชดิ 6/8 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการจัดการและการ

เปนผูประกอบการดิจิทัล 

15 น.ส.ชนิภา ระดิ่งหิน 6/8 คณะการทองเท่ียวและและการโรงแรม สาขาการทองเที่ยว 

16 นายกฤติเดช ทนีาคะ 6/9 คณะนิตศิาสตรปรดีี พนมยงค สาขานิตศิาสตร 

17 นายกรธวัช ตาเจริญ 6/9 คณะนิตศิาสตรปรดีี พนมยงค สาขานิตศิาสตร (ทุนคั้นกะทิ เรียนฟร1ี00%) 

18 นายกิตติศักดิ ์ นรารัตน 6/9 คณะรัฐประศาสนศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร 

19 น.ส.ชุติกาญจน คุมวงษ 6/9 คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 

20 น.ส.ชุดาภรณ กฤษแกว 6/9 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการตลาดยคุดิจิทัล 

21 นายสทิธิชัย ไชยบุตร 6/10 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการจัดการและ 

การเปนผูประกอบการดิจิทัล 

22 น.ส.จุฑารัตน รุงฉายา 6/10 คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาจนีธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวทิยาลัยศรปีทุม  จํานวน  12 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธนบูรณ สมบูรณพูลผล 6/2 วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ 

2 น.ส.ศดพิร วามา 6/2 วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบรกิารธุรกิจ 

เรือสําราญ 

3 น.ส.ณัฏฐณิชา สมิธสิงหเสนยี 6/4 วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบรกิารธุรกิจ 

เรือสําราญ 

4 น.ส.ธัญชนก ขันสาคร 6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

5 น.ส.กวินทิพย พุมไทรย 6/5 วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบรกิารธุรกิจ 

เรือสําราญ 

6 น.ส.ธติิมา ชัยเวชนิมติ 6/5 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟก 

7 นายณัฐวุฒ ิ คงเรือง 6/6 วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน  

8 น.ส.พิชญา ดังกลาง 6/6 วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ  

สาขาการจัดการบรกิารธุรกิจเรือสําราญ 

9 นายธนวัฒน แกวไทย 6/9  

10 น.ส.ปณดิา พลอยกันหา 6/9 คณะนิตศิาสตร 

11 น.ส.รมิตา วรทวีธํารง 6/10 คณะนิเทศศาสตร สาขาศิลปะการแสดง 

12 น.ส.วรวรรณ อรรคเจริญวงศ 6/10 วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการโรงแรม 
 

มหาวทิยาลัยหอการคาไทย  จํานวน  3 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายจิราย ุ รัตนมุง 6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและมัลติมเีดีย 

2 นายชลสิทธิ์ อินเลียม 6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาผูประกอบการ 

3 นายธนภัทร กุลโพนเมอืง 6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
 

สถาบันการจดัการปญญาภิวฒัน จํานวน  9 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.อัญชล ี สุขสวัสดิ์ไพศาล 6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

2 น.ส.กัญญารัตน จันทขันธ 6/4 คณะการจัดการโลจิสตกิสและการคมนาคมขนสง  

สาขาการจัดการโลจิสตกิสและซัพพลายเชน 

3 น.ส.ธนาภรณ ทองบุญเกิด 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

4 น.ส.นฤมล วงษหลา 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

5 น.ส.อมรา โตชะนก 6/8 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาการจัดการภัตตาคาร 

6 นายนพรุจ จิตรอบอารีย 6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 

7 นายศรัณยพงศ ธรรมวิมุตติกุล 6/10 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 

8 น.ส.ปรียารัตน สีทุลีรุงเรอืง 6/10 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 

9 น.ส.เบญจวรรณ สุขโกมินทร 6/10 คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาจนีธุรกิจ 

 



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นุศรา ชมภูนุช 6/10 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส 
 

มหาวทิยาลัยสยาม   จํานวน  3 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.กรกนก แสงเปลงปล่ัง 6/2 คณะพยาบาลศาสตร 

2 น.ส.ขวัญฤทัย ขําคํา 6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่ัวไปและการประกอบการ 

3 น.ส.มุกตาภา วงษบุญเพ็ง 6/8 คณะบัญช ีสาขาบัญชี 
 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุร ี  จํานวน  2 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.บุณยวีร บัณฑิตฉาย 6/6  

2 นายวบิูลยสริ ิ สิบสี่ชัยยะ 6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
 

มหาวทิยาลัยอสีเทิรนเอเชีย  จํานวน  3 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.อิสรา เนติประวัติ 6/6 คณะนิตศิาสตร 

2 น.ส.กนกวรรณ วาสประเสริฐสุข 6/7  

3 น.ส.อลษิา ออนละมูล 6/7  
 

มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.วัลลภา คลังสามผง 6/6 คณะนิตศิาสตร 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายอธวิัฒน มาตา 6/10 ชางอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟากําลัง 
 

วิทยาลัยดุสิตพณิชยการ  จํานวน  1 คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายพรีวิทย อิทธกิุล 6/9 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

ศึกษาตอตางประเทศ จํานวน  1        คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายนันทโชติ ชนะบางแกว 6/2 College of Health Science   

Major in Beauty & Health 

Shinhan University, Korea (South) (โควตานกักีฬาทมีชาต)ิ 

 



ประกอบอาชพี   จํานวน  11       คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น อาชีพ 

1 น.ส.น้ําฝน เลิศศริิ 6/2  

2 นายเพชรฤทธิ์ หงสสุวรรณ 6/3  

3 นายนติิธร ศรีชมภู 6/3  

4 น.ส.ปาลดิา ไชยานนท 6/3  

5 น.ส.ขวัญพร คงศิริกุล 6/3  

6 น.ส.มลธิมาส อํานวยโยธิน 6/7  

7 น.ส.ชดิชนก นุตะศะริน 6/7  

8 นายศักรินทร อินทรกล่ํา 6/8  

9 น.ส.ศุภกาญจน ยอดอนิทร 6/9  

10 น.ส.พัชรยีา พลชัยวัฒน 6/10  

11 น.ส.ฐิติพร ทัดบุบผา 6/10  
 

รอจบการศึกษา  จํานวน  2  คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น 

1 น.ส.อินทริา ทรงทรัพย 6/9 

2 น.ส.ทวิากร ติ่งทอง 6/10 
 

รอศกึษาตอระดับอุดมศกึษาปการศึกษาตอไป  จํานวน  9  คน 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น 

1 นายอนุศิษฐ นาคราชกุลพัฒน 6/1 

2 นายปรมินทร ศริบิุญโกศัย 6/3 

3 น.ส.ณิชกมล คงพิศ 6/3 

4 น.ส.อชิระญา ดอกไมงาม 6/3 

5 น.ส.วนดิา ประชาสันตสิุข 6/4 

6 น.ส.ฐิติรัตน ศรีสุวรรณ 6/4 

7 น.ส.กาญจนาวรรณ ชาวพจิิตร 6/6 

8 น.ส.ชฎาพร แกนจันทร 6/7 

9 น.ส.ณิชาพัชร กนกวิรุฬห 6/8 

 


