
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
  

รายงานสรุปการติดตามผลการศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

ปีการศึกษา 2561  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการติดตามผลการศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 
 

โรงเรยีนเทพศิรินทร ์นนทบุร ี  

สรุปการตดิตามผลการศึกษาของนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปทีี ่3 

ปกีารศึกษา 2561 

 
 

ประเภทของการศึกษา 
 

รวม 
 

คิดเป็นร้อยละ 
 

1. โรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเดิม  

   (โรงเรยีนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี) 

 

381 
 

59.35 

 

2. โรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญอ่ืนๆ 
 

38 
 

5.92 
 

3. สถาบันอาชวีศึกษา 
 

218 
 

33.96 

               - รัฐบาล                      ( 42 คน )   

               - เอกชน                      (143 คน)   

               - ในก ากับอุดมศกึษา       ( 25 คน )   

               - ในก ากับทหาร               ( 8 คน )   
 

4. ศึกษาต่อด้านทหาร 
 

3 
 

0.47 

               - ชา่งฝีมือทหาร              ( 2 คน )   

               - ดุริยางค์ทหารอากาศ      ( 1 คน)   
 

5. รอจบการศึกษา 
 

2 
 

0.30 
 

จ านวนนักเรยีนทั้งหมด 
 

642 
 

100 
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สรุปการติดตามผลการศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 



 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี   

สรุปการติดตามผลการศกึษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศกึษา 2561 

 
 

 

ประเภทของการศึกษา 
 

รวม 
 

คดิเป็นร้อยละ 
 

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

317 
 

78.08 
 

2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

62 
 

15.27 
 

3. สถาบันอาชวีศึกษา 
 

4 
 

0.99 
 

4. ศึกษาต่อต่างประเทศ 
 

2 
 

0.49 
 

5. ประกอบอาชีพ 
 

1 
 

0.25 
 

6.รอศึกษาต่อปีการศกึษาหน้า 
 

15 
 

3.69 
 

7. รอจบการศึกษา 
 

5 
 

1.23 
 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 

406 

 

100 
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โรงเรยีนเทพศิรินทร ์นนทบุร ี  

สรุปการตดิตามผลการศึกษาของนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปทีี ่6 

ปกีารศึกษา 2561 
 

 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

 

จ านวน 

(คน) 

 

 

คิดเป็น

ร้อยละ 
 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (5 กลุ่ม) 
 

317 
 

78.08 

- มหาวิทยาลัยปิด   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 0.74 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 4.68 

มหาวิทยาลัยมหดิล 18 4.43 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 29 7.14 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 69 17.00 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 12 2.96 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 37 9.10 

 พระนครเหนอื              ( 33 คน )   

 ธนบุรี                          ( 1 คน )   

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ( 3 คน )   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 28 6.90 

 พระนคร(8 คน)   

 ธัญบุรี                          ( 3 คน )   

 รัตนโกสินทร์                 ( 14 คน )   

 กรุงเทพ                        ( 2 คน )   

 อีสาน                           ( 1 คน )   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 50 12.32 

 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา      ( 6  คน )   

 สวนสุนันทา                 ( 33  คน )   
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ประเภทของการศึกษา 

 

 

 

จ านวน 

(คน) 

 

 

คิดเป็น

ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

 จันทรเกษม                   ( 4  คน )   

 พระนคร                       ( 4  คน )   

 วไลยอลงกรณ์                ( 2 คน )   

 ธนบุรี                           ( 1  คน )   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                          8 1.97 

มหาวิทยาลัยบูรพา 10 2.46 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 10 2.46 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 0.25 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 0.49 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 1 0.25 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2 0.49 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 0.49 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 0.25 

- มหาวิทยาลัยเปิด   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 4 0.99 

- สถาบันด้านพยาบาล – สาธารณสุข 8 1.97 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์                           ( 6 คน )   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

จังหวัดนนทบุรี                                      ( 1 คน ) 

  

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                     ( 1 คน )   

- สถาบันด้านทหาร – ต ารวจ 2 0.49 

โรงเรียนจ่าอากาศ                                  ( 1 คน )   

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ                           ( 1 คน )   

- สถาบันด้านทหาร – ต ารวจ 1 0.25 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ   
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ประเภทของการศึกษา 

 

 

 

จ านวน 

(คน) 

 

 

คิดเป็น

ร้อยละ 
 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

62 15.27 

สถาบันการบินพลเรือน                            4  

สถาบันเทคโนโลยีไทย                              2  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ         1  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                             10  

มหาวิทยาลัยรังสติ                                 8  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์                      8  

มหาวิทยาลัยศรปีทุม                              16  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                       4  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์                4  

มหาวิทยาลัยสยาม                                 1  

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                       1  

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์                            1  

มหาวิทยาลัยธนบุรี                                 1  

วิทยาลัยดุสิตธาน ี                                   1  
 

สถาบันอาชีวศึกษา 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

4 0.99 

โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ 

เมืองทองธานี                                         

 

1 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์                 1  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม                         1  

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ          1  
 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 
 

2 0.49 

 ประเทศจนี    
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ประเภทของการศึกษา 

 

 

 

จ านวน 

(คน) 

 

 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ประกอบอาชีพ 
 

1 0.25 

รอศึกษาต่อปีการศึกษาหน้า 15 3.69 

รอจบการศึกษา 5 1.23 

รวม 406 100 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2561 , 2560 , 2559 

ท่ีสอบคัดเลือกได้ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 



 
 

ตารางเปรียบเทยีบแสดงจ านวนนกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6  

ปีการศกึษา 2561 , 2560 และ 2559 ของโรงเรียนเทพศริินทร์  นนทบุรี   

ท่ีสอบคัดเลอืกได้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ของรฐั 
 

 

ประเภทของการศกึษา 

 

 

ปีการศึกษา 

2561 
 

 

 

ปีการศึกษา 

2560 
 

 

 

ปีการศึกษา 

2559 
 

 

จ านวน 

(คน) 
 

 

 

จ านวน 

(คน) 
 

 

 

จ านวน 

(คน) 
 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

317 
 

299 
 

357 

   - มหาวิทยาลัยปิด    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 3 5 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 21 13 

มหาวิทยาลัยมหดิล 18 6 14 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 29 22 27 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 69 59 52 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 12 10 19 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ    

 พระนครเหนอื 33 40 41 

 ธนบุรี 1 5 5 

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 10 11 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 28 34 45 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 50 51 74 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 8 7 10 

มหาวิทยาลัยบูรพา 10 7 9 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 10 3 8 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 2 1 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 - 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 1 1 1 
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ประเภทของการศกึษา 

 

 

ปีการศึกษา 

2561 
 

 

 

ปีการศึกษา 

2560 
 

 

 

ปีการศึกษา 

2559 
 

 

จ านวน 

(คน) 
 

 

 

จ านวน 

(คน) 
 

 

จ านวน 

(คน) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 2 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2 - 3 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 - - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 1 2 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 1 - 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1 - 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - 2 

มหาวิทยาลัยเปิด    

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 4 5 2 

สถาบันด้านพยาบาล - สาธารณสุข    

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 6 - 2 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 2 1 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  จังหวัดนนทบุรี 1 2 6 

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรนิธร    จังหวัดตรัง - - 1 

สถาบันด้านทหาร – ต ารวจ    

โรงเรียนจ่าอากาศ 1 1 - 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 1 1 - 

สถาบันด้านการกีฬา    

สถาบันการพลศกึษา  วิทยาเขตกรุงเทพ - 1 - 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 1 - - 

สถาบันอาชีวศึกษา 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

   

วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี - - 1 
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รายละเอยีดการติดตามผลการศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2561 



 
 

การติดตามผลการศึกษาของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรยีนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
 

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จ านวน                   317           คน  
 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ านวน  3 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปัถย์ชมน วรางพงษ์ศรี 6/1 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

2 นายกติติพงศ ์ ปมาณิกบุตร 6/5 ส านักวิชาบริหารทรัพยากรการเกษตร 

3 น.ส.ณชิา วงศ์บุญ 6/9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก 
 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ านวน  19 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายรชต ศริิบุตร 6/1 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชา

เทคโนโลยชีวีภาพ 

2 นายทักษณิัตว ์ พูลสวัสดิ์ 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

3 น.ส.ญาณิศา สมจันทร์ 6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรมขอ้มูล (โครงการพิเศษ) 

4 น.ส.วรรณพร เชาวน์ชวานลิ 6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาวิทยาการประกันภัย (โครงการพเิศษ) 

5 น.ส.กชกร พลเสน 6/1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

6 นายภานุวัฒน์ ไชยศรี

ธรรมคุณ 

6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมอืง 

7 น.ส.มนัสชนก ไกรสูรย ์ 6/2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

8 นายขจิตศักดิ ์ สุทธิพันธ์ 6/4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

9 น.ส.นัชชา คงคาล  าเลิศ 6/4 คณะสาธารณสุขศาสต ์สาขาวชิอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

10 นายชิสนุ พงษ์สมบรูณ์ 6/5 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 

11 น.ส.จิตนภิา กษมานนท์ 6/6 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

12 น.ส.นันชนัท ตั งภาวนา 6/6 คณะนิติศาสตร์  

13 นายไอรินทร์ หงษ์ทอง 6/7 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

14 น.ส.ศุภาพชิญ ์ ฤทธิเรือง 6/7 คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 

15 นายธราศัย ฉางแก้ว 6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) 

16 น.ส.กุลจิรา ศกึษา 6/9 วทิยาลัยนานาชาติปรีดพีนมยงศ ์ไทยศึกษา  

(หลักสูตรนานาชาต ิ 

17 น.ส.แพรวพรรณ    จูงพันธ์ 6/10 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนยล์ าปาง) 
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

18 น.ส.อินทิรา เพ็งแจ่ม 6/10 คณะนิติศาสตร์  

19 น.ส.นันธิยา เชื่อมกลาง 6/10 วทิยาลัยสหวทิยาการ สาขาวิชาปรัญชา การเมอืง  

และเศรษฐศาสตร์   (โครงการพเิศษ) (ศูนยล์ าปาง) 

 

 มหาวิทยาลัยมหิดล   จ านวน  18 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายปภน แซ่วอ่ง 6/1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

หลักสูตรนานาชาต ิ

2 นายชาติเชื อ ปานพรหมมนิทร์ 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3 นายบุญวิจิตร วาริสุทธ์ิ 6/1 วทิยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

4 น.ส.กรองทอง กลิ่นเดช 6/1 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

5 น.ส.ธันย์ชนก เหลา่พลายนาค 6/1 คณะพยาบาลศาสตร์ 

6 น.ส.อรพรรณ งามเพ็ชร 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

7 น.ส.ศรวณยี์ จันทสาร 6/1 คณะวิทยาศาสตตร์  

(โครงการส่งเสริมความถนัดทางวชิาชีพ 6 สาขาวชิา)  

8 น.ส.จิตรานุช กลั งทองด้วง 6/2 คณะพยาบาลศาสตร์ 

9 นายอภรัิกษ์ พพิัฒนาสุขถาวร 6/3 คณะกายภาพบ าบัด สาขากายภาพบ าบัด 

10 น.ส.วรัญญา แยม้กระจ่าง 6/3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (วทิยาเขต

กาญจนบุรี) 

11 น.ส.วริศรา ทองระย้า 6/4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มและการจัดการภัยพิบัต ิ 

(วทิยาเขตกาญจนบุรี) 

12 น.ส.ธนภรณ์ ธวัชโชคทวี 6/4 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

13 น.ส.สริินภา อมรทรัพย์กุล 6/4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

14 น.ส.วศนิ ี ขุนสนิท 6/4 คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาเทคนิคการแพทย ์

15 น.ส.จุฑามาศ วันกลิ่น 6/5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

16 นายปัณณธร ถนอมนวล 6/6 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

หลักสูตรนานาชาต ิ

17 น.ส.นิชานันท์ ฤทธ์ิจันทร์ 6/8 วทิยาลัยศาสนศกึษา สาขาวชิาศาสนศกึษา 

18 น.ส.โศภิษฐา วรุณศรี 6/9 คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา สาขาการออกก าลังกาย 
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 มหาวิทยาลัยศิลปากร   จ านวน  29 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายเตชินท์ เกษรพันธ์ 6/1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ  

(ออกแบบเกม) 

2 นายณชกฤต ลักษณะกุล 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ 

3 น.ส.เกวลิน เนยีมจ้อย 6/1 คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชยีศึกษา กลุ่มภาษาจีน 

4 น.ส.นัยน์ปพร สีผา 6/2 คณะวิทยาการจัดการ 

5 น.ส.ภัทรานิษฐ์ บ ารุงเมอืง 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6 น.ส.พิมพว์รีย์ บุญนาค 6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์และ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

7 นายยศวริศ        ทองสุข 6/4 วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขา

วศิวกรรมเครื่องกล 

8 น.ส.ณัฐธดิา       พูลสวัสดิ ์ 6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ 

9 น.ส.พุธิตา          ศรีพายัพ 6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพ 

10 น.ส.พรรษชล      มาหมื่นไวย 6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพ 

11 น.ส.ประกายกาญจน์  ดงกันหา 6/4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวทิยา  

12 นายพงศพ์ล         เดอืนจ ารูญ 6/5 คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์

13 นายดนุสรณ์ นาคออ่น 6/7 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาเทคโนโลยกีารสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  

วชิาเอกออกแบบอนิเมช่ัน 

14 นายพชรพล แสงภู 6/7 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขานิเทศศาสตร์ 

15 นายณัฐพล พูลอ่อน 6/7  

16 นายสืบสกุล จันทร์สวย 6/7 คณะโบราณคด ีสาขาวิชาภาษาไทย 

17 น.ส.วัลยน์ภา ฮวบเอี่ยม 6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

18 น.ส.จุฑามาศ ทองน่วม 6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 

19 น.ส.มนัญญา  วงษ์จ าปา 6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

20 นายภานุสรณ์ เศวตศิลป์ 6/8 คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาวิชาการจัดการงานนทิรรศการและงานอเีวนท์ 

21 นายกฤตรัชต์ ศักดา 6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

22 น.ส.วาสนา ชัยจักร 6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

23 น.ส.ชินาภา สุวรรณโอสถ 6/8 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมศิาสตร์ 

24 นายตะวัน แก้วเหลอืง 6/9 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

11 



 
 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

25 น.ส.วาสิน ี วรวนชิย์ 6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 

26 น.ส.นฤภร เนตินามวงศ์ 6/9 คณะวิทยาการจัดการ 

27 นายฐานัตถ ์ พันรังส ี 6/10  

28 น.ส.สริิพรรณ ภวเดโชชัย 6/10 คณะอักษรศาสตร์  

29 น.ส.อรวรรณ น  าจันทร์ 6/10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  

สาขาสัตวศาสตร์ 
 

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      จ านวน   69 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกษิดศิ สัจจาพันธ์ุ 6/1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์

2 นายวส ุ บุญป้ัน 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

(ภาคพเิศษ) 

3 นายเมธัส ปานด ารง 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4 นายธนัท บุญครอง 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟา้เคร่ืองกลการผลิต 

5 น.ส.บุญชนิต ดวงจินดา 6/1 คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 

6 น.ส.สริิกร ทรงมติร 6/1 คณะสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม (ภาคปกต)ิ 

7 น.ส.ณัฐธดิา จิตเกษมสุขสันต์ 6/1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบริหาร (ภาคปกต)ิ 

8 นายศรกล้า สังข์ทอง 6/2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  

(ภาคปกติ) 

9 นายภควัตร บุญศรี 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

10 น.ส.ธิดาวรรณ  ออ่นละห้อย 6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11 น.ส.นภัทร สมคะเณย ์ 6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

12 น.ส.อินทิรา สีสุข 6/2 คณะสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

13 น.ส.เกวลิน มาละลา 6/2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ  

(ภาคพเิศษ) 

14 น.ส.บุษกร พยนต์เลิศ 6/2 คณะประมง สาขาวิชาประมง 

15 น.ส.ชลธิชา ปัญญาวัย 6/2 คณะสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

16 น.ส.มณิการ ์ เทพพชิัย 6/2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด  

(ภาคปกติ) 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

17 น.ส.ดวงกมล มา้ทอง 6/2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ  

(ภาคพเิศษ) 

18 นายฟารุค หลังปูเตะ๊ 6/3 คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 

19 น.ส.ฐิติรัตน์ ภัทรมาลัยศิริ 6/3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

(ภาคพเิศษ) 

20 น.ส.ปาณิสรธรณ์  ธีร์บวรเดชาธัญ 6/3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

โรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ) 

21 น.ส.กานตธิ์ดา มลี้อม 6/3 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีิ่งทอ 

22 น.ส.ณัฐณิชา นัยอรรถ 6/3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

โรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคปกต)ิ 

23 นายรัชตะพงศ ์ กู้กิตติไมตรี 6/4 หลักสูตรศาสตร์แหง่แผ่นดนิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(วท.บ.) สาขาศาสตร์แหง่แผ่นดนิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

24 นายสิรวชิญ ์       คุณากรบูรณาการ 6/4 คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกต)ิ 

25 นายพีระดล สุทรวาณี 6/4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี

บริหาร (ภาคพิเศษ) 

26 นายพงษ์ศิริ ผิวผ่อง 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาค

ปกติ) 

27 นายสิทธิกร ศักดาวชิติ 6/4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี

บริหาร 

28 นายจิรภัทร จันทร์ตรี 6/4  

29 น.ส.กตกิา อนิตานนท์ 6/4 คณะสังคมศาสตร์ สาขานิตศิาสตร์ (ภาคพเิศษ)  

30 น.ส.มนปริยา บัวลอย 6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 

31 น.ส.พัชราภรณ์ ข าสา 6/4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ  

(ภาคปกติ) 

32 น.ส.อาภาพร กิจเจริญ 6/4 คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอ้ม 

33 น.ส.ณชิกานต์ พุม่สงวน 6/4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงาน

ยุติธรรมและความปลอดภัย) 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

34 นายศุภณัฐ มิ่งนิ่ม 6/5 คณะสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

35 นายพิชญ์ ธรรมนติย์นิยม 6/5 คณะประมง สาขาวิชาประมง 

36 นายสุราษฎร์ บึงราษฎร์ 6/5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศกึษา 

37 นายอภสิิทธ์ิ ป๊อกบุญเรือง 6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

38 นายอธิศ คีรีโต 6/5 คณะเศรษฐศาสตร์  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

39 น.ส.เมธาวี ทองโอ 6/5 วทิยาลัยการชลประทาน  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ) 

40 น.ส.พิชชาพร บุญฤทธ์ิ 6/5 คณะสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

41 น.ส.รวพิร แก้วค าแสน 6/5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกต)ิ 

42 น.ส.ศรัณยา สร้อยทองมี 6/5 คณะประมง สาขาวิชาประมง 

43 น.ส.มาติการณ์ สวัสดพิานชิ 6/5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววทิยา 

44 น.ส.สุพิชชา บุญสนทิ 6/5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์(ภาคปกติ) 

45 น.ส.วารุณ ี ชว่ยค  าช ู 6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา–ชลประทาน 

46 น.ส.กัญญาณัฐ อนุวาล 6/5 คณะพาณิชยนาว ีนานาชาต ิ 

สาขาวิชาการขนสง่ทางทะเล (ภาคปกต)ิ 

47 นายพิสฐิพงศ์ พรหมนิมิตโชค 6/6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทอ่งเท่ียว 

48 น.ส.ธวัลหทัย อังกรมาส 6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขานวัตกรรมการท่องเท่ียว 

49 น.ส.วัชราภรณ์ เจรญิพงษ์ 6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพเิศษ) 

50 น.ส.มารริิน แสงศรี 6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาการบัญชบีริหาร (ภาคพิเศษ) 

51 น.ส.อรญา แซ่นิ ม 6/7 คณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกต)ิ 

52 น.ส.สลิลทิพย ์ เขตสมิ 6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

53 น.ส.วิจิตตรา ดวงแก้ว 6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชบีริหาร  

(ภาคปกติ) 

14 



 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

54 น.ส.วีรภัทรา ววิัฒนาภา 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัช ี(ภาคพิเศษ) 

55 นายนรพล ดีประยูร 6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทอ่งเท่ียว 

56 นายอมรเทพ ศรีสุข 6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคพิเศษ) 

57 น.ส.ธนพร ทรัพย์เสริมส่ง 6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 

58 น.ส.นันทกาญจน์  เพชรเทศ 6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทอ่งเท่ียว 

59 น.ส.ศิริพร มศีริิ 6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกต)ิ 

60 น.ส.นลินรัตน์ มทิะนะสม 6/8 สาขาการบัญชบีริหาร (ภาคปกต)ิ 

61 น.ส.ปานกุหลาบ   แสงจันทร์ 6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาการเมอืงและการปกครอง 

62 น.ส.ชนันทิดา แสงจันทร์ 6/9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) 

63 น.ส.พิมพร์วี สุจิรัตน์ 6/9 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกต)ิ 

64 น.ส.กาญจนรัตน ์ สมุทรสกุลเจริญ 6/9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน 

65 น.ส.เพยีงฟ้า ปานแสง 6/9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทอ่งเท่ียว (ภาคปกต)ิ 

66 น.ส.ภัทรจิตร วรวนชิย์ 6/9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทอ่งเท่ียว 

67 นายธราเทพ คงแพทย ์ 6/10  

68 น.ส.ชยาภรณ์ วรชนิ 6/10 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศกึษา 

69 น.ส.อินทุพมิพ์ นว่มส าราญ 6/10 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทอ่งเท่ียว 
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    จ านวน 12 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายฤทธิไกร ชว่งโชต ิ 6/1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวทิยาเพื่อการพัฒนา  

วชิาเอกการวจิัยสังคมวทิยาเพื่อการพัฒนา 

2 นายภัทรากร รุ่งเรืองธัช 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) 

3 นายพัชรพล จรติงาม 6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4 น.ส.ชลตะวัน โพธ์ิแกว้ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) 

5 น.ส.อัญชลิดา   บ ารุง 6/6 คณะมนุษยศ์าสตร์ สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตร

นานาชาติ) 

6 นายศวัสวงศ์ มุกศักดศ์รี 6/8 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 

7 นายณัฏฐพล เชื อจิตร 6/8 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกการศกึษาพเิศษ 

8 น.ส.ชนันศริิ ค ายนต์ 6/8 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  

วชิาเอกธุรกิจระหวา่งประเทศ 

9 นายณัฐนันท์    วัฒนวนชิกานนท์ 6/9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุรยิางคศาสตร์สากล 

10 น.ส.วริศรา สมบัต ิ 6/9 วทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

สาขาวิชาแฟช่ันสิ่งทอและเคร่ืองตกแตง่ 

11 น.ส.รมดิา เซี่ยงว่อง 6/10 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก  

วชิาเอกภาษาจีน 

12 น.ส.รัชณกีร เวชภบิาล 6/10 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก  

วชิาเอกภาษาจีน 
 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จ านวน  33 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายชยธร ชาวลิัย 6/1 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรมภาควิชาเทคโนโลยี

วศิวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมการ

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  

2 นายคงณัฐ โออิกาว่า 6/1 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

ภาควิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(CvET) 

3 นายอ านาจ วงเขตต์ 6/1 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสก์ าลัง 

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (สมทบพเิศษ) 

4 นายณรงค์ฤทธ์ิ  ชาญณรงค ์ 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

5 นายธนกร พึ่งคล้าย 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

6 น.ส.เพลงพิณทอง  กรสีุระเดช 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

7 นายภูมดินต์ ปริยานนท์ 6/2 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

ภาควิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมอุตสาหการ  

แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

8 นายสุรณัฐ มุกศักดิ์ศรี 6/2 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี

วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์แขนงวิชาคอมพวิเตอร์ (Enet-C) 

9 นายธีรภัทร ป่ินก้อน 6/2 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

ภาควิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสก์ าลัง 

10 นายณัฐดนัย นันธิสงิห ์ 6/2 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี

วศิวกรรมอุตสาหการ แขนงวชิาการจัดการกระบวนการผลติ 

11 นายธนภัทร์ ไผ่นวล 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

12 น.ส.กมลภร เธียรเอี่ยมอนันต์ 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

13 น.ส.ฉัตรทริกา คุ้มครอง 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม 

14 น.ส.ชลทิชา ทนต์ประเสริฐ 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

15 น.ส.ศิริลักษณ์ ปรางพรม 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 

สาขาวิชาสถิตธุิรกิจและการประกันภัย 

16 น.ส.ณัชชพร สีระสา 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ 

17 นายชูถิ่น ใจแก้ว 6/3 สาขาวิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลิต

เครื่องจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องกล 

18 นายพงศพ์ล มว่งมคี่า 6/3 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ 

19 นายวริทธ์ิธร ปรียวัฒนา 6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

20 น.ส.ธนาภรณ์ วสิุทธนาพงษ์ 6/3 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟา้ และอเิล็กทรอนิกส์

ก าลัง แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสก์ าลัง 

21 น.ส.อรพนิ บัณฑิต 6/3 สาขาวิชาเทคโนโลย ีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

22 น.ส.ลักขณา กฤษวัฒนากรณ ์ 6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 

สาขาฟิสิกสอ์ุตสาหกรรมและอุปกรณก์ารแพทย ์

23 นายภูเบศ ทรงพพิัฒน์ 6/5 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชี่อม 

24 น.ส.เกศรา ป่วนสุขเป่ียม 6/5 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

แขนงวิชาเคร่ืองมอืวัดและควบคุม 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

25 น.ส.รัญญาววรณ  สุทธิวรรณ 6/5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาสถิตปิระยุกต ์ 

26 นายอนุวัตร ชนะธร 6/7 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 

และทรัพยากรมนุษย ์

27 น.ส.พิชาดา ทองสุข 6/7 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

สาขาวิชาออกแบบภายใน 

28 น.ส.ชนภรณ์ นคร 6/7 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

29 น.ส.สวิพร ลาอยู่สุข 6/7 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑน์วัตกรรมเซรามิกส์ 

30 น.ส.อธิศรี ป่ินทอง 6/8 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม 

31 น.ส.เบญญทพิย์ อ่ ามาก 6/8 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

32 น.ส.กฤษภรณ์ แดงวสิุทธ์ิ 6/8 วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ 

33 น.ส.ฌัชฌา ศรีตุลา 6/8 วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ

ธุรกิจโลจิสติกส ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ  
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.พัชรียา ประชุมของ 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขามีเดียอาร์ตส์ – กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟกิ  
 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ านวน  3 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.จิตราภรณ์ หลวงเครอื 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ 

2 น.ส.ศิริญาพร นนทวงศ์ 6/5 คณะการบริหารและการจัดการ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

3 น.ส.ปณิชา รังสิตานนท์ 6/8 คณะการบริหารและจัดการ  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
 

 

 

18 



 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวน  8 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธีรภัทร มั่งม ี 6/3 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

2 น.ส.พิมพน์ารา เนื่องภิรมย์ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3 น.ส.นนทิยา อินนอก 6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 

4 น.ส.ศันสนีย์ โชควิเศษชัยสิทธ์ิ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

5 น.ส.ตวงพร เจรญิเรียน 6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

6 น.ส.พรพมิล วัฒนะดกเมศ 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

7 น.ส.กรรัตน์ มั่นยืน 6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  

แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด 

8 นายอธิพัฒน์ โพธ์ิทอง 6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ านวน  3 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ฐานิดา กิจโกศล 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

2 น.ส.พัทธนันท์ สุขเกษม 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 น.ส.พินิตชานันท์ สุขประเสริฐ 6/7 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาประมง 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน  14 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายณัฐกานต ์     ตาเอย้ 6/3 วทิยาลัยเพาะชา่ง ออกแบบภายใน (4 ปี) 

2 นายสิริโชค         รัดคุย่ 6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ  

3 นายสิทธิพัฒน์     ศรีโคกกรวด 6/5 วทิยาลัยเพาะชา่ง ออกแบบผลติภัณฑ์ (4 ปี) 

4 น.ส.ญาณิศา  จันทมัตตุการ 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) 

5 น.ส.กัญญาพร  อยู่อนุสรณ์ด ี 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

6 นายโภไคย  วศินนติวิงศ์ 6/6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาเทคโนโลยนีเิทศศิลป์ (ศาลายา) 

7 นายชัยกรณ์ คุปติภัทรภญิโญ 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ – 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ 

8 น.ส.อรอนงค์ รอดประยูร 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

9 น.ส.ไพริน มว่งแจ่ม 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

10 น.ส.นฤมล ค าใจคง 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ต่อ)  
ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

11 นายธนพล ขาวสอาด 6/8 วทิยาลัยเพาะชา่ง ออกแบบนเิทศศิลป์ (4 ปี) 

12 น.ส.ปพชิญา ออ่งโอภาส 6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

13 นายทิวากร ชาญประโคน 6/10 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (วังไกลกังวล) 

14 นายสรวศิ สงวนสุข 6/10 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (วังไกลกังวล) 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน  2 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายทีปรัตน์ ธัญญานนท์ 6/8 คณะศิลปศาสตร์  

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภ์ูมิปัญญาไทย 

2 น.ส.ธันยพร พรหมชัย 6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ชนันทิพย์ เขียวชู 6/2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาออกแบบเซรามิก (วิทยาเขตนครราชสมีา) 
 

 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน  6 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปิยณิชา สงวนนาม 6/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาวิชาชวีวทิยา(ครุศาสตร์) 

2 นายปิยณัฐ ไล้สมบุญ 6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาออกแบบกราฟกิและอนิโฟร์ 

3 น.ส.นภาย ุ ผู้สมบูรณ์วัฒนา 6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาสังคมศกึษา 

4 น.ส.ธนษิฐา พรหมสุวรรณ 6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 

5 น.ส.ณชนก นันทาธริาช 6/10 วทิยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศกึษา 

6 น.ส.ศศวิมิล ดีมี 6/10 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน  33 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธัญลักษณ ์ ดอกเคน 6/2 วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  

สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ  

แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

2 น.ส.ญาณินนพัทธ์ พลเยี่ยม 6/2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

(ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 

3 น.ส.สริิภรณ์ พว่งขวัญ 6/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 นายธานนท์ ยิ มแฉ่ง 6/3 คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์) 

5 นายณัฐพงศ์ กาญจนจฑูะ 6/3 คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์(การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) 

6 นายธีรภัทร ฟั่นเฝือ 6/3 คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 

7 น.ส.สุชนา  ข าล าภ ู 6/3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

8 น.ส.พิณประภา ชุม่ช่ืน 6/3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 

9 น.ส.พิมพล์ภัส พัฒนบุรี 6/3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

10 น.ส.พลอยพรรณ บุญเพ็ชร 6/3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

(การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) 

11 นายพรสมภพ เนตรอุดม 6/7 วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อการตลาด 

12 นายณัฐภัทร คณะธรรม 6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

13 นายณัฐภูมิ คณะธรรม 6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

14 นายณัฐพงศ์ รอดโต 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

15 น.ส.ณชิารีย์ เกลี ยงข า 6/7 วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สาขาการจัดการคุณภาพ 

16 น.ส.พัชรพร นยิมเดชา 6/7 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศกึษา 

17 น.ส.ปภัสสรณ์ เมษาเจริญสุข 6/7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาคหกรรมศาสตร์ 

18 นายนครนิทร์ ระเบียบโพธ์ิ 6/8 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย 

19 น.ส.กัลธิมา หมื่นศรี 6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิตศิาสตร์ 

 

21 



 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ต่อ)  
ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

20 น.ส.จุฑารัตน์ บัวเหม 6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

21 น.ส.สริินยา หนูตอ 6/8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจติรกรรม 

22 น.ส.ธันยพร มาลัยขวัญ 6/8 วทิยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 

23 น.ส.แพร มารัตน์ 6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

24 น.ส.กุลพัชร พูนศรี 6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) 

25 น.ส.ธัญญ์นภัส รุจิกีรตเิสถียร 6/8 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

26 นายธนภัทร จันทรี 6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(การตลาด) 

27 น.ส.สโรชา นิมา 6/9 คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

28 น.ส.ธนพร คูเพ่งซัว 6/9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

29 นายรัชต์ธร มากมูล 6/10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

30 นายธนกร แซ่เอ็ง 6/10 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(การตลาด) 

31 น.ส.ธนารีย์ สุทธิพงค ์ 6/10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ 

32 น.ส.สุวิชาดา แซ่ลิ ม 6/10 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 

33 น.ส.สุวชริา แซ่ลิ ม 6/10 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน  4 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายฟ้าฉาย สังข์ทอง 6/3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล 

2 นายพงศกร พัฒนพันธ์ 6/4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาศลิปกรรม แขนงวชิาออกแบบนเิทศศิลป์ 

3 น.ส.ดรัลพร ทรัพย์ประเสริฐ 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล 

4 น.ส.ปุญญฤดี ฤทธ์ิแสวง 6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   จ านวน 4 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายยุทธิชัย อัญญะโพธ์ิ 6/8 วทิยาลัยการฝึกหัดครู คณะครุศาสตร์  

สาขาวิชาการประถมศึกษา 

2 นายสิทธิทัต เพ็ชรรอด 6/8  

3 นายธนกันต์ กลิ งกลม 6/10  

4 น.ส.น  าฝน ศรีวงษ์รักษา 6/10  
 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     จ านวน  8 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ฐิติชญา พัชรสรวุฒิ 6/1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกจิการบิน 

2 นายพุฒพิงศ์ ภูเดช 6/4 โรงเรียนการเรือน  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบริการ 

3 น.ส.พิมพพ์ัชร์ สูงสุดเอื อม 6/4 โรงเรียนการเรือน  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบริการ 

4 น.ส.วัลลยิา เอยีดจันทร์เดชา 6/6 คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 

5 น.ส.พรรณนภา คุ้มใจ 6/5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

6 น.ส.ศศธิร โพธ์ิเตี ย 6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

7 น.ส.นันทิรา เกตุนาค 6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกจิการบิน 

8 น.ส.อนัญลักษณ์ ปรางทอง 6/10 โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง 
 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   จ านวน 2 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นันทพร ดีสี 6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

2 น.ส.วรรณพร เวชประเสริฐ 6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวทิยา 

(ปรึกษาและแนะแนว) 
 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    จ านวน 1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ชุตมิา พทัิกษน์ภา 6/9 คณะนิเทศศาสตร์  

สาขาวิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
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 มหาวิทยาลัยบูรพา   จ านวน  10 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.เบญญาดา ภริมย์สุข 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

(ภาคปกติ) 

2 น.ส.พัชรินทร์ มณนีพรัตน์ 6/1 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวทิยา  

กลุ่มจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ร (ภาคปกติ) 

3 นายศุภมงคล จันทุม 6/2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการบริหารท่ัวไป 

4 น.ส.ศริญญา อนุวงษ์ไทย 6/2 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว  

สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

5 น.ส.ณสิารัตน ์ บุตรโพธ์ิ 6/4 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

6 น.ส.ณัฐธพิร สุขเอม 6/5 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

7 น.ส.ชลธิชา ศรีภา 6/5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

8 น.ส.ปิยวดี เตชอภิชิต 6/6 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว  

สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

9 น.ส.ธนพร ท้าวลา 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ภาคปกต)ิ 

10 น.ส.กิตตญิา กิตติอรุณพันธ์ 6/8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ 

(ออกแบบกราฟกิและโฆษณา) 
 

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ านวน  10 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.คนธนันท์ มหาธนกิจ 6/2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  

สาขาวิชาเทคโนโลยคีวามงาม 

2 น.ส.นัฐธมนญ์ พบุิลยรัตน์ 6/2 ส านักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  

(งานบริการการบิน) 

3 นายศิวกร สวนทรัพย์ 6/3 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

4 น.ส.อภวิรรณ เมฆอมรรัตน์ 6/4 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

5 น.ส.ณัฐพร เล็งลัคนรุ่์งโรจน ์ 6/4 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 

6 นายธีรดนย์ แสงเอม 6/5 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 

7 นายกัณตภณ เจรญิกิจเสรีวงศ ์ 6/6 ส านักวิชาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

8 น.ส.ขวัญชนก ไตรพรหม 6/7 ส านักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 

9 น.ส.พันธิตรา พัวพันประเสริฐ 6/10 ส านักวิชาจีนวทิยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

10 น.ส.ปัจวี ด าเนนิภัณฑ ์ 6/10 ส านักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 
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 มหาวิทยาลัยนเรศวร   จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปวณี์สุดา สาลีงาม 6/10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 
 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จ านวน  2 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ประภาสิริ กล้าหาญ 6/4 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

สาขาวิชาการเมอืงและการปกครอง 

2 นายณนทชัย บุญมาเจรญิ 6/9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.รวสิรา โรจน์นครนิทร์ 6/3 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยา   จ านวน  2 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกรกฏ อรัญภูม ิ 6/5 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต 

2 นายพชร กุหลาบเพ็ชร 6/7 คณะศิลปศาสตร์ สาขาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จ านวน  2 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธิดาสวรรค์ จูงาม 6/2 คณะเทคโนโลยชีวีภาพ 

2 น.ส.ชลธิชา กาลอินทร์ 6/4 คณะนิติศาสตร์(วทิย)์ (โครงการพเิศษ) 
 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ   จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.พิชชากร สุนพิล 6/7 คณะนิติศาสตร์ นติศิาสตรบัณฑิต (วทิยาเขตสงขลา) 
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          มหาวิทยาลัยเปิด    จ านวน  4 คน 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  จ านวน  4 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.หทัยทิพย์ ฮะวังจ ู 6/8 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

2 น.ส.เดอืนเพ็ญ ชาญวจิิตร 6/9 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา 

3 น.ส.จิดาภา สังวาลรัมย์ 6/10 คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ 

4 น.ส.ศุภรัตน์ ศุภกาญจน ์ 6/10 คณะมนุษยศาสตร์ 

 

 สถาบันด้านพยาบาล – สาธารณสุข  จ านวน  8 คน 
 

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   จ านวน  6 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.สุดารัตน์ ภูกระเณร 6/4 วทิยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

คณะเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 

2 น.ส.พิมพช์นก เวฬุวะนารักษ์ 6/4 วทิยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

คณะเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 

3 น.ส.ณัฐนชิ อติชาตนันท์ 6/5 วทิยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

4 น.ส.รัญชนกร บุญมั่นภราดร 6/5 วทิยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

คณะเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 

5 น.ส.อจลญา ยนิดรีมย์ 6/5 วทิยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

คณะเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 

6 น.ส.พิชญาวี พันธ์ุสุวรรณ์ 6/5 วทิยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

คณะเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นภัสวรรณ นุม่กัน 6/4 คณะพยาบาลศาสตร์  
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            มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ภูษิตา สุขเจรญิ 6/5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีุขภาพ  

สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ในสถานพยาบาล 

 
 

 สถาบันด้านทหาร – ต ารวจ  จ านวน  2 คน 
 

 โรงเรยีนจ่าอากาศ   จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธนณศิร กัญจนกาญจน ์ 6/1  
 

 

 โรงเรยีนชุมพลทหารเรือ  จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายขจรศักดิ์ ผ่องเสถียร 6/5  
 

 

          สถาบันด้านกีฬา    จ านวน  1 คน 

         มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  จ านวน  1  คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกองทัพ งามจรัสกุล 6/10 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา 
 
 

 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จ านวน  62 คน 

 สถาบันการบินพลเรอืน  จ านวน  4 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายบุลกิต ลิว 6/1 หลักสูตรอนุปริญญา  

สาขาวิชานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 

2 นายพจนพล ตุม้สังขท์อง 6/1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยอีากาศยาน  

วชิาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน 

3 น.ส.กชอร ลัทธิพรหม 6/2 หลักสูตรเทคโนโลยกีารบินบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการบิน 

4 น.ส.กวนินา แก้ววานิช 6/8 หลักสูตรเทคโนโลยกีารบินบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการบิน 
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        สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  จ านวน  2 คน          

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.กชกร สมานันทพร 6/9  

2 น.ส.พิชชาภรณ์ พัดจันทร์ 6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น 
 

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปวัณปรัชญ์ โฆษิตวากาญจน ์ 6/3 คณะกายภาพบ าบัด 
 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   จ านวน  10 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายศุภกร นลิทคช 6/1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม  

สาขาวิชาเกมและสื่อเชงิโตต้อบ 

2 นายพันธ์ุธัช มุกดาหาร 6/1 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและ 

วทิยุโทรทัศน์ 

3 น.ส.กัญญ์วรา เข็มทอง 6/5  

4 น.ส.ภคมณฑ์ ราชขันธ์ 6/6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง 

5 นายกอ้งภพ ก้อนแก้ว 6/7  

6 นายอดิศร อภิบาล 6/8  

7 นายปุนณวัฒน์ เท่ียวประสงค์ 6/9  

8 นายชลธิศ นันทเดชวงศ์ 6/10  

9 นายณัฐนนท์ เทียนงามสัจ 6/10 คณะดิจิทัลมเีดียและศลิปะภาพยนตร์  

สาขาวิชาภาพยนตร์  

10  น.ส.สุดาร ัตน์ แซ่ค ู 6/10  คณะบัญชี  
 

 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   จ านวน  8 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกฤตณภัทร ลีจาด 6/2 คณะกายภาพบ าบัดและเวชศาสตร์การกฬีา 

2 นายพีรวัส ปราศอาพาธ 6/8 วทิยาลัยนวัตกรรมดจิิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

สาขาเทคโนโลยสีื่อสร้างสรรค ์

3 นายชวนิธร แสงชะอุ่ม 6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญีปุ่่น (ทุน 100 %) 

4 น.ส.ขนิษฐา แชมเบอร์ส 6/9 คณะรัฐศาสตร์ 

5 น.ส.ผาณิตา บุญรัตน์ 6/9 วทิยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ  

สาขาการจัดการการท่องเท่ียว 

6 น.ส.กนกวรรณ จันทวโร 6/9  
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 มหาวิทยาลัยรังสิต  (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

7 นายไมมนต์ ชมพูประทปี 6/10 วทิยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ สาขาวิชาศลิปะ

และเทคโนโลยอีาหาร 

8 น.ส.เบญจพร โตทรัพย์ 6/10 คณะนวัตกรรมการเกษตร (ทุน 50%) 
 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จ านวน  8 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.จิราภรณ์ เขจรรักษ ์ 6/2 วทิยาลัยการพัฒนาและฝกึอบรมดา้นการบิน (CADT)  

สาขาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน 

2 น.ส.กมลวรรณ เสอืดบิ 6/2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจนีธุรกิจ 

3 นายอภสิิทธ์ิ โฉมไธสง 6/7 วทิยาลัยนวัตกรรมดา้นเทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

4 น.ส.ลักษณพร พัดมา 6/9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

5 น.ส.เฌอเอม คชลุน 6/9 วทิยาลัยการพัฒนาและการฝึกอบรมดา้นการบิน  

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

(ทุนมหาวิทยาลัยพี่ – โรงเรียนน้อง : ทุน 100%)  

6 นายภัทรพล ขวัญเพ็ง 6/10 วทิยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญช ี 

สาขาการตลาดยุคดิจิทัล 

7 น.ส.อารยีา ผุดผ่อง 6/10 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม สาขาการท่องเท่ียว 

8 น.ส.ศศธิร มหาเสนา 6/10 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค ์
 

 มหาวิทยาลัยศรปีทุม   จ านวน  16 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.กิติยาภรณ์ ประณตนอ้มสิน 6/2 วทิยาลัยนานาชาติศรีปทุม  

สาขาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

2 น.ส.กมลชนก แก้วก่ า 6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 

3 น.ส.พลอยชมพู ฉายะจินดาวงศ์ 6/6 คณะโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน  

สาขาการจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน(ทุน 100%) 

4 น.ส.รัตนาภรณ์ ชาวงษ์ 6/8 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

5 น.ส.สุจติรา ประพฤติ 6/8 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง 

6 นายพริษฐ์ เวศมว์บูิลย์ 6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

7 นายพงศศ์ักดิ์ กุลรักษ์ 6/9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต ์

8 นายธนสทิธ์ ถิรวัฒนากร 6/9 วทิยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ สาขาธุรกจิการบิน 

9 น.ส.วันวสิา โสภณสิริ 6/9 วทิยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ  

สาขาการจัดการธุรกิจเรือส าราญ 
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 มหาวิทยาลัยศรปีทุม (ต่อ)  
ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

10 น.ส.ณัฐการ สมัยกลาง 6/9 วทิยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน 

11 น.ส.วาสิตา ศรีจันทร์ 6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ 

12 น.ส.พิมพศิา ป่ินทอง 6/9 คณะดิจิตอลมเีดีย สาขาอนเิมช่ันและวชิวลเอฟเฟค 

13 น.ส.ธนัชชา บุริพันธ์ 6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญีปุ่่นเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

14 นายพลศาสตร์ ภริมย์ 6/10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์ 

15 นายภูธิป เพชรชู 6/10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

16 น.ส.ชลธิดา วไิลลขิิต 6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จ านวน  4 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายณัฐเมศร์ จุติชัยเดชาวัฒร์ 6/7  

2 น.ส.วมิลสริิ           อนุด า 6/8 คณะบัญชี สาขาบัญชี 

3 น.ส.อภชิญา          ชุมทอง 6/8 คณะบัญชี สาขาบัญชี 

4 น.ส.ปวณี์นุช ภาระพงศ ์ 6/9 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศ์ลิป์  

สาขาวิชาภาษาเกาหล ี
 

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ านวน  4 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.แทนฤทัย แท่นรัตน์ 6/5 วทิยาลัยการจัดการ สาขาการจดัการธุรกิจการบิน 

2 น.ส.กมลรส ไสยภาส 6/5 คณะการจัดการโลจิสตกิส์และคมนาคมการขนส่ง 

3 น.ส.ศิริวรรณ เมตตา 6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 

เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ (ทุนเพชร 50%) 

4 น.ส.รัตนภรณ์ วโิรจน์วัฒนกุล 6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจจนี (ทุน) 
 

 มหาวิทยาลัยสยาม   จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธนพล ยิ่งเจรญิ 6/2 คณะเทคโนโลยยีานยนต์  
 

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.สุภัชชา ป้ันถนอม 6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ภัสรากรณ์ วงศ์พุทธะ 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
 

 มหาวิทยาลัยธนุบรี   จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.อารยา สนธยานานนท์ 6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 

 วิทยาลัยดุสิตธานี   จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นลินพร จรูญพันธ์ุวณิช 6/7 คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
 

 

 สถาบันอาชีวศึกษา  

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน  4 คน 
   

 โรงเรยีนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี (โรงเรยีนผู้ช่วยพยาบาล) จ านวน     1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.เวชนรี ถนอมพุดซา 6/9 สาขาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์ จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.สุภัสพรรณ เศวตเศรนี 6/3 ปวส. สาขาการตลาด 
 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม                 จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.เมธิกา สังข์ยิ ม 6/7 คณะอุตสาหกรรม สาขาไฟฟา้ก าลัง 
 

         วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  จ านวน 1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นริศรา บุญเกต ุ 6/8 สาขาการตลาด 
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         ศึกษาต่อต่างประเทศ    จ านวน  2 คน          

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ณัฐกมล ชัยราช 6/5 คณะภาษาจีน สาขาการสอนภาษาจีน  

มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

แห่งประเทศจีน 

2 น.ส.สุภิญญากานต ์ ใจกล้า 6/10 Bachelor of Business Chinese.  

Guangdong University of foreign studies.(กวางเจา) 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 

        รอศึกษาต่อปีการศึกษาหน้า  จ านวน  15 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น หมายเหต ุ

1 นายวัชรนนท์ อติวิรัชต์ชัย 6/2  

2 น.ส.หน่ึงฤทัย มูลนอก 6/3  

3 น.ส.ณัฐฎาณ ี สุพรัิชต์ทวภีู 6/3  

4 น.ส.ธนาภา ธาดาสีห ์ 6/3  

5 นายสหรัฐ ฉิมะสังคนันท์ 6/4  

6 น.ส.ฐาปนี เพริดพริ ง 6/4  

7 น.ส.วิอารยา ชัยชนะ 6/5  

8 นายธนวัฒน ์ โพธ์ิพิทักษธ์านนท์ 6/8  

9 นายศสิกร โตเจรญิ 6/8  

10 นายภัทธนสนิ มานารส 6/9  

11 น.ส.กานตก์ร ดวงแก้ว 6/9  

12 นายวสุธร ป่ินเย็น 6/10  

13 นายสยามรัฐ อภัยนอก 6/10  

14 น.ส.ชรินรัตน์ เลิศวัฒนนนท์ 6/10  

15 น.ส.จิราภรณ์ บุญนิ่ม 6/10  

 
 

        ประกอบอาชีพ    จ านวน  1 คน 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ชั้น อาชีพ 

1 นายเฉลิมพงษ์ สุมงคลวุฒิกุล 6/7 ชา่งซ่อมรถ 

 

 
 
 

งานแนะแนวโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร ี
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