
 

  



 

  



 

  



 

สรุปการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี  ปีการศึกษา 2562 

 

 

ประเภทของการศึกษา 
 

รวม 
 

คิดเป็นร้อยละ 
 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเดิม    

   (โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร)ี 

 

386 
 

60.69 

 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญอื่นๆ 
 

48 
 

7.54 
 

3. สถาบันอาชีวศกึษา 
 

193 
 

30.36 

               - รัฐบาล                                ( 27 คน )   

               - เอกชน                                ( 117 คน )   

               - ในกำกับอุดมศึกษา                 ( 49 คน )   

4. ศึกษาต่อด้านทหาร-ตำรวจ 2 0.31 

              - ช่างฝีมือทหาร                         ( 2 คน )   

5. การศึกษานอกระบบ 6 0.94 

6. ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 0.16 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

 

636 
 

100 
 

  



 

สรุปการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      

โรงเรียนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี   

ปีการศึกษา 2562 

ประเภทของการศึกษา จำนวน (คน) 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 510 

- สถาบันการศึกษาสายสามญัของรัฐบาล  (24 สถาบัน) 424 

                     โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี                              (386 คน)  

                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                                     (1 คน)  

                     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  (2 คน)  

                     โรงเรียนทวีธาภเิษก                                             (1 คน)  

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี)                        (1 คน)  

โรงเรียนโยธินบูรณะ                                             (2 คน)  

โรงเรียนสามเสน                                                 (1 คน)  

โรงเรียนหอวัง                                                    (1 คน)  

โรงเรียนสวนกุหลาบ                                            (1 คน)  

โรงเรียนโพธิสารพิทยาคม                                     (1 คน)  

โรงเรียนวัดนายโรง                                              (1 คน)  

โรงเรียนปัญญาวรคุณ                                          (1 คน)  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า                                  (1 คน)  

โรงเรียนมหรรณพาราม                                        (1 คน)  

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม                                   (1 คน)  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี                      (3 คน)  

โรงเรียนศรีบุญยานนท์                                         (4 คน)  

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) นนทบุรี             (4 คน)  

โรงเรียนบางบัวทอง                                             (2 คน)  

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย                                       (4 คน)  

โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี                                        (1 คน)  

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด               (1 คน)  

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจติร                  (1 คน)  

โรงเรียนสายสามัญของรัฐบาล (ไมร่ะบุช่ือจังหวัด)        (2 คน)  



ประเภทของการศึกษา จำนวน (คน) 

สถาบันการศึกษาของรัฐ  

- สถาบันการศึกษาสายสามญัในกำกับมหาวทิยาลัย (2 สถาบัน) 2 

โรงเรียนมัธยมสาธติวัดพระศรีมหาธาตุ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                (1 คน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ องครักษ์ (1 คน)  

- สถาบันการศึกษาสายอาชีพของรัฐบาล (10 สถาบัน) 27 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี                                   (6 คน)  

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี                                    (9 คน)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา                                 (2 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา   (1 คน)  

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                       (1 คน)  

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณ                                      (1 คน)  

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดติถ ์                 (1 คน)  

วิทยาลัยการอาชีพ ราชบุรี                                   (1 คน)  

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร                                (1 คน)  

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต                                          (4 คน)  

- สถาบันการศึกษาสายอาชีพในกำกับของมหาวิทยาลัย (2 สถาบัน) 49 

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  

                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (17 คน) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หลักสูตร ปวช.     (32 คน)  

- สถาบันการศึกษาด้านทหาร-ตำรวจ (1 สถาบัน)  2 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร                                       (2 คน)  

- การศึกษานอกระบบ (1 สถาบัน)  6 

การศึกษานอกโรงเรียน                                       (6 คน)  

  

 

  

  

  

  



ประเภทของการศึกษา จำนวน (คน) 

สถาบันการศึกษาเอกชน 125 

- สถาบันการศึกษาสายสามญัของเอกชน (5 สถาบัน) 8 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง                      (4 คน)  

โรงเรียนอัสสัมชัญ                                           (1 คน)  

โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง                                  (1 คน)  

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี                             (1 คน)  

โรงเรียนกสณิธรเซนต์ปีเตอร์                              (1 คน)  

- สถาบันการศึกษาสายอาชีพของเอกชน (17 สถาบัน)  117 

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ                            (1 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ                            (11 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี      (36 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ              (9 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)                   (5 คน)  

โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี                            (1 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล                             (1 คน)  

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ                         (2 คน)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์                            (1 คน)  

สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา                                 (2 คน)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัญสนิทวงศ์          (4 คน)  

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.            (5 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบรหิารธุรกิจ                 (26 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู                            (3 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์                        (4 คน)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี          (4 คน)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน               (2 คน)  

ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 

ประเทศสหรัฐอเมริกา                                         (1 คน)  

รวม 636 
 

 

 



  



 

 

 

สรุปการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี  ปีการศึกษา 2562 

 

 

ประเภทของการศึกษา 
 

รวม 
 

คิดเป็นร้อยละ 
 

1. สถาบันอดุมศึกษาของรัฐ 
 

322 
 

80.30 
 

2. สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 
 

61 
 

15.20 
 

3. ศึกษาต่อต่างประเทศ 
 

5 
 

1.25 
 

4. รอศึกษาต่อปีการศึกษาหน้า 

 

12 
 

3 
 

5. ประกอบอาชีพ 
 

1 
 

0.25 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

 

401 

 

100 

 

 

  



 

สรุปการตดิตามผลการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรยีนเทพศริินทร์ นนทบุรี  ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

 

จำนวน 

(คน) 

 

 

คิดเป็น

ร้อยละ 
 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (6 กลุ่ม) 
 

 

322 
 

80.30 

- มหาวทิยาลัยปิด (25 สถาบัน)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 1.25 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 4.73 

มหาวิทยาลัยมหิดล 15 3.74 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 32 7.98 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 67 16.71 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 21 5.23 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 45 11.23 

 พระนครเหนือ              ( 36 คน )   

 ธนบุร ี                         ( 4 คน )   

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ( 5 คน )   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 26 6.48 

 พระนคร                      ( 13 คน )   

 รัตนโกสนิทร์                  ( 7 คน )   

 ธัญบุร ี                         ( 2 คน )   

 สุวรรณภูมิ                     ( 3 คน )   

 กรุงเทพ                         ( 1 คน )   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 33 8.23 

 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา     ( 5 คน )   

 สวนสุนันทา                 ( 24 คน )   

 พระนคร                      ( 1 คน )   

 ธนบุร ี                         ( 1 คน )   



 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

 

จำนวน 

(คน) 

 

 

คิดเป็น

ร้อยละ 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (6 กลุ่ม) 
 

 
 

 

    - มหาวิทยาลัยปิด  (25 สถาบัน)  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

 นครราชสมีา                 ( 2 คน )   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                          13 3.23 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 8 2 

มหาวิทยาลัยบูรพา 8 2 

มหาวิทยาลัยพะเยา 4 1 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 0.25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 0.25 

     - สถาบันด้านกีฬา (1 สถาบัน) 1 0.25 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                   ( 1 คน )   

  - สถาบันด้านนาฏศิลป ์(1 สถาบัน) 1 0.25 

วิทยาลัยนาฏศิลป์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์                        ( 1 คน ) 

  

  - สถาบันด้านพยาบาล – สาธารณสุข (5 สถาบัน) 11 2.75 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช                    ( 6 คน )   

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  

สภากาชาดไทย                                     ( 1 คน ) 

  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

จังหวัดนนทบุรี                                      ( 2 คน ) 

  

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

กาญจนาภิเษก                                      ( 1 คน ) 

  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร  

จังหวัดสุพรรณบุรี                                  ( 1 คน ) 

  

 



 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

 

จำนวน 

(คน) 

 

 

คิดเป็น

ร้อยละ 

      - มหาวิทยาลัยเปิด  (2 สถาบัน) 5 1.25 

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง                          ( 4 คน )   

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                ( 1 คน )   

      - สถาบันด้านทหาร – ตำรวจ (3 สถาบัน) 4 1 

โรงเรียนจ่าอากาศ                                 ( 2 คน )   

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ                          ( 1 คน )   

โรงเรียนนายสบิทหารบก                         ( 1 คน )   
 

      - สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ  (2 สถาบนั) 2 0.5 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี                       ( 1 คน )   

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่                     ( 1 คน )   
 

 

  



 

  

 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

 

จำนวน 

(คน) 

 

 

คิดเป็น

ร้อยละ 
 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (13 สถาบัน) 
 

61 15.20 

สถาบันการบินพลเรือน                           ( 5 คน )   

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น                    ( 4 คน )   

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ         ( 1 คน )   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                            ( 15 คน )   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                    ( 10 คน )   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม                             ( 8 คน )   

มหาวิทยาลัยรังสิต                                ( 4 คน )   

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                     ( 5 คน )   

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์                          ( 1 คน )   

มหาวิทยาลัยสยาม                                ( 1 คน )   

มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซา                        ( 3 คน )   

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ                      ( 1 คน )   

สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์        ( 2 คน )   
 

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน (1 สถาบัน)   

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลกีรุงเทพ                 ( 1 คน )   
 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 5 1.25 

 ประเทศมาเลเซีย                   ( 1 คน )   

 ประเทศเนอเธอแลนด์             ( 1 คน )   

 ประเทศนิวซีแลนด์                 ( 1 คน )   

 ประเทศจีน                          ( 2 คน )   

รอศึกษาต่อปีหน้า 12 3 

ประกอบอาชีพ 1 0.25 

รวม 401 100 



 

 

  



ตารางเปรียบเทียบแสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ปีการศึกษา 2560 , 2561 และ 2562 ของโรงเรียนเทพศิรนิทร์  นนทบุรี   

ท่ีสอบคัดเลือกได้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ 
 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

ปีการศกึษา 

2560 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2561 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2562 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

 

299  

317 

 

322 

มหาวทิยาลัยปิด    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 3 5 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 19 19 

มหาวิทยาลัยมหิดล 6 18 15 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 29 32 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 59 69 67 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 10 12 21 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ    

 พระนครเหนือ 40 33 36 

 ธนบุรี 5 1 4 

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10 3 5 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 34 28 26 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 51 50 33 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7 8 13 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 10 8 

มหาวิทยาลัยบูรพา 7 10 8 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 1 - 

มหาวิทยาลัยพะเยา - 2 4 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 2 1 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 1 - 
 



 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

ปีการศกึษา 

2560 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2561 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2562 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2 1 

มหาวิทยาลัยทักษิณ - 1 - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 - - 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 - - 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 - - 

สถาบันด้านพยาบาล - สาธารณสุข    

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - 6 - 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  

สภากาชาดไทย 

- - 1 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 2 1 6 

           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  จังหวัดนนทบุรี 2 1 2 

           วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข 

           กาญจนาภิเษก 

 

- 

 

- 

 

1 

           วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

           จังหวัดสุพรรณบุรี 

- - 1 

มหาวทิยาลัยเปิด    

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 4 4 

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - - 1 

สถาบันด้านทหาร – ตำรวจ    

โรงเรียนจ่าอากาศ 1 1 2 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 1 1 1 

โรงเรียนนายสบิทหารบก - - 1 
 

 

 



 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

ปีการศกึษา 

2560 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2561 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2562 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

สถาบันด้านการกฬีา    

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 1 - - 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ - 1 1 

สถาบันอาชีวศึกษา    

            วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี - - 1 

            วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ - - 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



การติดตามผลการศึกษาของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรยีนเทพศรินิทร์ นนทบุรี  ปีการศกึษา 2562 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จำนวน  322 คน 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน  5 คน 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ณัชชา ศรีสิงห ์ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคม ี

2 น.ส.ญาดา รัตนมุง ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคม ี

3 น.ส.มันตา 

 

พรรฒพานิช 

 

ม.6/5 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬาและ 

การออกกำลังกาย 

4 น.ส.ใบเตย อ่อนมณ ี ม.6/6 คณะรฐัศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร ์

5 น.ส.กะรัต กา้วสุนทรกจิ ม.6/6 คณะนิติศาสตร ์
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จำนวน  19 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/ 

1 นายพัฒนกฤต กุศลศักด์ิ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิทยาการประกันภัย 

2 นายธัชพงศ์ ป้องขันธ์ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 

3 นายณภัทร เศรษฐบุตร ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4 นายสุธีกานต์ เก่งกรีฑาพล ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

5 นายธนวัฒน์ ลิ้มทองกุล ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

6 นายชนะศักด์ิ อัจฉริยะประสทิธิ์ ม.6/1 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง  

และเศรษฐศาสตร์ 

7 น.ส.ชนกพร 

 

เหรียญทอง 

 

ม.6/1 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 

8 นายธีรโชติ รักษา ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

9 น.ส.พิชญ์ญาภัค คงมี ม.6/2 คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

10 น.ส.ธนัญญา เสรีวรวิทย์กุล ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

11 นายปฏิภาณ 

 

ทองผิว 

 

ม.6/5 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการสาขาสังคมศาสตร์ 

และพฤติกรรมศาสตร์ 
 

 



 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

12 นายธนายุทธ วนเมธิน 

 

ม.6/6 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสาขานวัตกรรมและการแปรรูป 

ทางดิจทิัล 

13 นายธนวิชญ์ องค์สุวรรณ ม.6/6 คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชา British and American studies 

14 น.ส.ธิฌา 

 

ขวัญเกต ุ

 

ม.6/6 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ 

เพ่ืออสังหารมิทรัพย์ 

15 น.ส.ณัฐวดี 

 

อู่ผลเจรญิ 

 

ม.6/7 

 

คณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

16 นายณพวัฒน์ พลมั่น ม.6/9 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

17 น.ส.ธิดารัตน์ อรุณโชติ ม.6/9 คณะนติิศาสตร์ 

18 น.ส.กันต์ฤทัย ภัทรธนาทรัพย์ ม.6/9 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

19 น.ส.ณติยา วงค์สวรรค์ ม.6/10 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล    จำนวน  15 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายจณิณวัตร เจริญแสงประทีป ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

2 น.ส.ชลธิชา ทิพย์แก้ว ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย ์

3 น.ส.อาภาวรรณ ์ เชือ้สกล ม.6/1 คณะพยาบาลศาสตร์  

4 น.ส.ทิพธัญญา 

 

ไชยดี 

 

ม.6/1 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

5 นายธนนพ 

 

อนุภาพยุทธชยั 

 

ม.6/2 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา

และการออกกำลังกาย 

6 น.ส.ขวัญชนก พิรุณเจรญิพร ม.6/2 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล สาขากายอปุกรณ ์

7 น.ส.เจนจริา ศรบีุญเรอืง ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร ์

8 น.ส.นภัสสร อภิรัตนานุสรณ ์ ม.6/2 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร ์

9 นายศุภกฤต 

 

เสรีวรวทิย์กุล ม.6/3 

 

สาขาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ  

วทิยาการเขตกาญจนบุร ี

10 น.ส.เกวลิน 

 

 

ล้ิมเปรมวัฒนา 

 

ม.6/3 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสารเทศและการส่ือสาร 

โครงการรับตรงโดยส่วนงาน 
 

 

 

 



มหาวิทยาลัยมหิดล (ต่อ)  

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

11 น.ส.เขมจิรา 

 

ขอบอรญั ม.6/4 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

12 น.ส.ธนัชชา เสรีวรวทิย์กุล ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

13 น.ส.ชนัญญา ไชยชำนาญ ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 

14 นายนนทรักษ ์ สบายวงษ ์ ม.6/6 หลักสูตรบัญชีบณัฑิต สาขาวิชาบัญช ี

15 น.ส.ปุณฑิตา อินทรวาส ม.6/6 หลักสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑิต สาขาวิชาการจัดกการ 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร    จำนวน  32 คน 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายใจสิงห ์

 

มาเจริญรุ่งเรือง ม.6/1 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

สาขาวชิานิเทศศาสตร ์

2 นายธาดา ต้ังวัธนวบิูลย์ ม.6/1 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชบริบาล 

3 นายนพพันธ์ 

 

ฤกษ์สำราญ 

ม.6/1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล 

4 นายภูมิสันต์ 

 

แป้นหมื่นไวย ์ ม.6/2 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล 

5 นายเอกณฐั พิมพ์สราญ ม.6/3 คณะดุรยิางคศาสตร์ สาขาดนตรีและธุรกจิบันเทิง 

6 นายชญานนท ์ เกดิโมลี ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม 

7 น.ส.ฐนิชา กล่ันเพชร์ ม.6/3 คณะอักษรศาสตร ์

8 น.ส.ฐิติรัตน์ 

 

อรณุรุ่งเรอืงกิจ ม.6/3 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

สาขาวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี

9 น.ส.ชลลักษณ ์

 

ทองหว่าง ม.6/3 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 

10 นายศักดินา คงหาสุข ม.6/4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  

11 นายสิทธิโชค 

 

บัวเหม  ม.6/5 

 

คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร  

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

12 นายพงศกร 

 

ยอดม่ิง ม.6/5 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร ์

13 น.ส.เอมิกา 

 

 

เมอืงรื่น ม.6/5 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี

โครงการค่ายอัจฉรยิภาพวศิวศิลปากร 

14 นายอินทร ศรีเพชราวุธ ม.6/6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวทิยา 



 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)     

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

15 น.ส.ขวัญจิรา ศิริเวช ม.6/6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวทิยา 

16 นายณัฐดนัย 

 

จิ๋วสำอางค์ 

 

ม.6/7 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โครงการพิเศษ 

17 น.ส.กัลยรัตน์ 

 

 

สินทวี ม.6/7 

 

 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  

สาขาทัศนศิลป์ (5 ปี)  

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏบิติั 

18 น.ส.อนันตญา ชัยชำนาญ ม.6/7 คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

19 น.ส.ธนัญญา 

 

คงมั่น ม.6/7 

 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 

งานนิทรรศการและงานอีเวน้ท ์

20 น.ส.พิมพ์ชนก รุ่งโรจน์พัชร ม.6/7 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมศิาสตร ์

21 นายสุรยทุธ เกล้ียกล่อม ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด 

22 น.ส.ธีรกานต์ 

 

 

ลาภทองกรสกุลฏิ ์ ม.6/8 

 

 

คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกเเบบภายใน 

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกเเบบ

และสนใจเข้าศึกษาคณะมณัฑนศิลป ์

23 น.ส.ฐิตานันท์ ธงวรีาทพิย ์ ม.6/8 คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการตลาด 

24 น.ส.นฤมล 

 

 

สารียอด ม.6/8 

 

 

คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ 

และสนใจเข้าศึกษามัณฑนศิลป ์

25 น.ส.มณีนุช เกตุประทุม ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน 

26 นายวศิว 

 

อยู่ดี ม.6/9 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

สาขาวิชาเอกการออกแบบเกม 

27 นายณัฐดนัย ศักด์ิศรีไพจติร ์ ม.6/9 คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชยีศึกษา ภาษาญี่ปุน่ 

28 น.ส.นาถลดา แซ่ต้ัง ม.6/9 คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

29 น.ส.รวภิา 

 

ภู่อิ่ม ม.6/9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

สาขาวชิาการออกเเบบแอนิเมชัน 

30 น.ส.หทัยชนก เขียวศร ี ม.6/9 คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

31 น.ส.สุทิวา 

 

เทศแก้ว ม.6/10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

32 น.ส.อมรรัตน์ บุญชอบ ม.6/10 คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 

 
 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน  67 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายธีรภัทร  โอวเจริญ ม.6/1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) 

2 นายกันตภณ ว่องพรรณงาม ม.6/1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลติ  

3 นายวิชยุตม์ ชูเดช ม.6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

4 นายพีรวัฒน์ เสถียรวราภรณ์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

5 น.ส.ธนพร 

 

กล่ินแก้ว ม.6/1 

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 
(โครงการเรียนล่วงหน้า) 

6 น.ส.อภิญญา เตมิยาจล ม.6/1 คณะประมง สาขาวิชาประมง 

7 น.ส.กรรณิกา โภทชงรัก ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 

8 นายเตชิษ 

 

เมืองกลั่น ม.6/2 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

9 น.ส.ณัฐธิดา นิกรนฤนาถ ม.6/2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวชิาจุลชีววทิยา 

10 น.ส.พิมลรัตน์ คล้ายคลึง ม.6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

11 น.ส.วรษิา มีประหยัด ม.6/2 คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบรหิาร 

12 น.ส.สุตานันท์ 

 

ภัทรธนาทรัพย์ ม.6/2 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

13 น.ส.ตรีเพชร 

 

โชติวรกุลเพ่ิมผล ม.6/2 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้าเคร่ืองกลการ

ผลติ 

14 น.ส.รุ่งอรุณ ใจภักด์ิ ม.6/2 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

15 น.ส.กรพินธุ์ 

 

 

กล่ันเมฆ ม.6/3 

 

 

คณะสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม (โครงการช้างเผือก) 

16 น.ส.ศศิธร 

 

ดว้งแก้ว ม.6/3 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

17 น.ส.นิพาดา 

 

รุ่งเรืองธนธร ม.6/3 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

18 น.ส.อัมพรพรรณ แซ่หล ี ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 

19 นายวรนิทร มากะเรือน ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

20 นายภาคิณ 

 

บุญประเสริฐ ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 

21 นายธนวัฒน์ กมลรัมย์ ม.6/4 คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 
 

 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

22 น.ส.ศศิตา 

 

คงคำ ม.6/4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

และวัสดุ 

23 น.ส.จิรสุตา บรรณกิจ ม.6/4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งทอ 

24 น.ส.ชนากานต์ ป้อมทอง ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 

25 น.ส.ฐิติมา นุชมี ม.6/4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

26 นายภูวรนิทร์ สังฆมาศ ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

27 นายธนพัฒน์ กล่ำฮุ้ย ม.6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจสิติกส์ 

28 น.ส.ศศิวิมล รัตนะ ม.6/5 คณะประมง สาขาวิชาประมง 

29 น.ส.นริศรา อู๊ดน้อย ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 

30 น.ส.เฟ่ืองฟ้า ทับทิมศรี ม.6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

31 น.ส.ญาศิณี ถาวรศิริ ม.6/5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบัญชีบริหาร 

32 น.ส.รังสิมา 

 

เผือกศรี ม.6/6 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ทรัพยากร (โครงการช้างเผือก) 

33 น.ส.อภิชญา คุ้มวงศ์ ม.6/6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

34 น.ส.ณัฐริกา ปะวะสาร ม.6/6 คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบริหาร 

35 นายปัญจพล 

 

จินตนะพันธ์ ม.6/7 

 

คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

36 นายพุฒิ 

 

จันทร์บุษราคัม ม.6/7 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

37 นายสุรเดช ตาจันทร์ ม.6/7 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

38 นายณัฐชานนท์ 

 

ปลื้มรัก ม.6/7 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

39 นายปฏิเวธ 

 

คงเชือ้นาค ม.6/7 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

40 น.ส.รพีภัทร ปราโมช ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

41 น.ส.กรวินท์ สามโพธิ์ศรี ม.6/7 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 

42 น.ส.ชลดิา 

 

สลีาสม ม.6/7 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

43 น.ส.เปมิกา ศศะรมย์ ม.6/7 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
 

 

 

 



 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

44 น.ส.ศิริภัสสร 

 

สำราญวงศ์ ม.6/7 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

และทรัพยากร 

45 น.ส.กิตติกา 

 

เสนาเก่า ม.6/7 

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา 

46 น.ส.พรพิมล 

 

วงโคกสูง ม.6/7 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

47 นายพงศ์พล 

 

โอฬารปรัชญา ม.6/8 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

การบิน 

48 น.ส.นิชาพร กุณาปัน ม.6/8 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

49 น.ส.วณิชยา เบิกบานดี ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 

50 น.ส.อุษา จันจิรโชติ ม.6/8 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

51 น.ส.อนุชธิดา 

 

ช่ืนตา ม.6/8 

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา 

52 น.ส.สุรีภรณ์ ประมวลวงศ์ ม.6/8 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

53 น.ส.ศิริยากร หาญคำ ม.6/8 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

54 น.ส.หทัยชนก 

 

สุขรักษา ม.6/8 

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา 

55 นายนราธิป จันทรสุนทร ม.6/9 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 

56 นายธนบดี โพชนัง ม.6/9 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา 

57 น.ส.ณิชา 

 

บุญถว้น ม.6/9 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาการโรงแรมและภัตตาคาร 

58 น.ส.บรรณฑรวรรณ 

 

รอดโต ม.6/9 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

59 น.ส.ชนัญชิดา 

 

ภิรมย์น่ิม ม.6/9 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

60 น.ส.รัญชนา 

 

แสงแก้วท้ายคุ้ง ม.6/9 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

61 น.ส.นวรัตน์ 

 

มีสวย ม.6/9 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาการโรงแรมและภัตตาคาร 

62 น.ส.อัชฌาสรณ์ แพบรรยงค์ ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 
 



 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

63 นายพีรพงศ์ 

 

ปัจจัย ม.6/10 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรมเเรมและท่องเที่ยว 

64 น.ส.สุทธกิานต์ 

 

ข้องม่วง ม.6/10 

 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย  
(โครงการช้างเผือก) 

65 น.ส.วรรณภา เสนาโนฤทธิ์ ม.6/10 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

66 น.ส.นฤมล 

 

เลศิวิกัย ม.6/10 

 

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

67 น.ส.มารสิา 

 

แสนบัว ม.6/10 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  จำนวน  21 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายดาเนยีล 

 

เกิดภักดี ม.6/2 

 

คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2 นายชิรวุฒิ ฤชุพันธ์ ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสังคม 

3 น.ส.นวพร 

 

สัจจวิโส ม.6/3 

 

คณะพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และการออกกำลังกาย 

4 น.ส.วรศิรา ทองจันทร ์ ม.6/3 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 

5 น.ส.อรวรา ศุภบุญ ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสังคม 

6 น.ส.ปิญชาน์ ตันพิทักษ์พงษ์ ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) 

7 น.ส.อภิญญา คำปลื้ม ม.6/4 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 

8 น.ส.กฤติกา 

 

จันทร์เพ็ญ ม.6/5 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

สาขาวิชาการส่ือสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 

9 น.ส.สุทธนีิ แก้วศรีประกาย ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 

10 น.ส.โชติกานต์ 

 

วรัชญ์เฉลิมกุล ม.6/6 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 

11 น.ส.กมลวรรณ 

 

ประเสริฐด ี ม.6/6 

 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก  

วิชาเอกภาษาเกาหล ี

12 นายอรรถพล กลับกลายดี ม.6/7 คณะพลศึกษา สาขาผู้นำนันทนาการ 

13 น.ส.ชนมน โพธิ์ระสะ ม.6/7 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
 



 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

14 น.ส.จีรนันท์ มาลัย ม.6/7 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

15 น.ส.ชลดา นิลเทศ ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาการบัญชี 

16 น.ส.ณัฐนรี 

 

ศรีบัวพรรณ ม.6/7 

 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

17 นายสุทธพิจน์ วุ่นบำรุง ม.6/8 คณะพลศึกษา สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 

18 นายสหรัฐ พรทิพย์ ม.6/8 คณะเศรษฐศาสตร์ 

19 นายนิติภูมิ 

 

กรังพานชิ ม.6/9 

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

20 นายศิธรินทร์ แช่มละออ ม.6/9 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานติิศาสตร์ 

21 น.ส.ณัฐกานต์ ตุ้มวัฒนะ ม.6/9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จำนวน  36 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายอธิวัฏย์ 

 

รัตนจันทร์ ม.6/1 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 

2 นายพันธกร 

 

แสงจินดา ม.6/1 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

3 นายณัฐชนนท์ 

 

โชติกวณิชย์ ม.6/1 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4 น.ส.ณัฏฐณิชา 

 

 

เจวรัมย์ ม.6/1 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 

5 นายศุภณัฐ 

 

สุพรรณนอก ม.6/2 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์กำลัง 

6 นายกฤตเมธ 

 

วัฒนมงคลศรี ม.6/2 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ 

7 นายณัฐชนน 

 

ศักด์ิกำจร ม.6/2 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์กำลัง 

8 นายวัศพล 

 

กีเ้จริญ ม.6/2 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์กำลัง 
 



 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

9 นายณัฐวุฒ ิ

 

อิสมาแอลการมีี ม.6/2 

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

10 นายปัญญภัทธ คงจิตต์แผ้ว ม.6/2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

11 น.ส.นงนภัท ศุภพฤกษพงศ์ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์ 

12 น.ส.กรรณพรรษ พิทยาธรกุล ม.6/2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

13 นายอนุวัฒน์ 

 

รองเย็น ม.6/3 

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

สาขานวัตกรรมเซรามิกส์ 

14 นายธีรภัทร ผลฤทธิ ์ ม.6/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนกิส์ 

15 นายนลธวัช 

 

นิลพงษ์ ม.6/3 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมผลติและการออกแบบ  

16 นายทรงบุญ 

 

เทพสาธร ม.6/3 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาวิศวกรรมออกแบบเครื่องกล 

17 นายชญานิษฐ์ 

 

เกิดโมลี ม.6/3 

 

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

สาขาอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม 

18 น.ส.กัลยา ทองคำ ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 

19 น.ส.รชดา 

 

สุวรรณทัศน์ ม.6/3 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจ 

และการประกันภัย 

20 นายนภัสรัญชน์ 

 

คงทอง ม.6/4 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

21 นายเขมทัต 

 

สุทธปิระภา ม.6/4 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม

และอุปกรณ์การเเพทย์  

22 นายภัทรกร 

 

กิตติวรปัญญา ม.6/4 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

23 นายธณัฐพนธ์ 

 

บุญอ่อน ม.6/4 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 

24 นายณัฐชยธร 

 

รักษ์วงศ์ ม.6/4 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 

25 น.ส.เนรัญชรา 

 

ภูวมุกดา ม.6/4 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม

และอุปกรณ์การแพทย์ 
 

 

 



 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

26 น.ส.สติานัน 

 

ยกย่อง ม.6/4 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 

27 น.ส.อรพินท์ 

 

ขำช่ืน ม.6/4 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

28 น.ส.นภัสสร 

 

สงิห์ทอน ม.6/4 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

29 นายรัตน์ภูมิ 

 

อัครผล ม.6/5 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  

30 นายชินโชติ 

 

คำผาลา ม.6/5 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต 

31 นายนพรุจ 

 

สายทอง ม.6/5 

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

32 นายพงศกร 

 

พิทักษ์รักษากุล ม.6/5 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ 

33 นายนิรัติศัย ฝามงคล ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

34 น.ส.ปัณฑิตา 

 

ปิติมล ม.6/5 

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

35 นายจุมพล 

 

ชลากรพินธคุปต์ ม.6/7 

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

36 น.ส.ศุภัชฌา 

 

วัฒนมงคล ม.6/9 

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน  4  คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายณภัทร 

 

ประยูรศิริศักด์ิ ม.6/2 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร

และอิเล็กทรอกนิกส์ 

2 นายธนิน หมวกแก้ว ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี 

3 น.ส.พรทิพย์ เสนาดำ ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

4 นายชินภัทร 

 

อักษรสม ม.6/7 

 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ 

และเทคโนโลยีมเีดยี สาขาเทคโนโลยีมเีดีย 



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จำนวน  5 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.อัสมา 

 

พรพัฒนนุวัฒน์ ม.6/2 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สาขาออกแบบสนเทศสามมิติ 

2 นายกิตติศักด์ิ มังสังคำ ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

3 นายณัชพล อักษรเจริญสุข ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

4 นายฐานุเดช ไพฑูรย์ ณ อยุธยา ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

5 นายนูธร์ สุนทรจนิดา ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จำนวน  13        คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายทินกฤต รุ่งทวีชัย ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2 น.ส.พิราภรณ์ กาลเทศ ม.6/5 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

3 นายณภัทร สงวนรักษา ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4 นายพันธิ์ศักด์ิ ผึ่งผาย ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5 นายพิรพัฒน์ เฉลิมเกียรตพิิกุล ม.6/7 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

สาขาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสยีง 

6 นายพงศภัค สังขะวาทิน ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7 น.ส.อชิรญา กล้าจอหอ ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

8 น.ส.เปรมกมล แก้วลุนคำ ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ 

9 นายกษิดิศ มณีโชติ ม.6/9 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

สาขาออกแบบแฟช่ัน 

10 น.ส.นธวรท เชือ้นิล ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว 

11 น.ส.ปิ่นมนัส นุชจีด ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี 

12 นายจตุโชค ชูมา ม.6/10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

13 น.ส.มุกระวี พรรัศมีพรหม ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จำนวน  7 คน 

ลำดับ  ช่ือ  นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายยุทธพงษ์ ชินผา ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2 นายภูริณัฐ คัสกุล ม.6/7 คณะจิตรกรรม สาขาจิตรกรรม 

3 น.ส.ณภัทร ราศรีมนิ ม.6/7 คณะจิตรกรรม สาขาจิตรกรรม 

4 น.ส.อัญชลี ลฬีกาญจนากุล ม.6/8 คณะจิตรกรรม สาขาจิตรกรรม 

5 นายณัฐชนนษ์ ลิ่ม ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

(โครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU) 

6 นายณัฐดนัย เชิญผึ้ง ม.6/10 คณะบริการธุรกิจ สาขานักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

(โครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU) 

7 น.ส.กฤชธิดา ลิ้มตระกูล ม.6/10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สาขาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(โครงการความร่วมมือทางวิชาการMOU) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน  2  คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายศรัณย์  พสุพันธุมานนท์ ม.6/8 คณะคหกรรมศาสตร์  สาขาอาหารและโภชนา 

2 นายนรินทร์กานต์ ปันแก้ว ม.6/8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร5ปี) 

สาขาสถาปัตยกรรม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน  3 คน 

ลำดับ  ช่ือ  นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายธนาธร ถึงสุข ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

2 นายพงศธร บรมทองชุ่ม ม.6/8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

3 น.ส.ธันย์ชนก กกกนทา 

 

ม.6/8 

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาการจัดการ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน  1 คน 

ลำดับ  ช่ือ  นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายจิรกฤต ทองเพณี ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จำนวน  5 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายเมธี วงสามาตย์ ม.6/1 คณะดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาตะวันตก 

2 น.ส.ณัฐณิชา คอนเมือง ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์ 

3 น.ส.นิศารัตน์  การะเกต ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ   สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

4 น.ส.นภสร หุนนารา ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 

5 น.ส.มินตวรรณ สุขประเสริฐ ม.6/10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  

สาขาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    จำนวน  24 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายวรทิธิ์นันท์ สมดี ม.6/2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ 

2 น.ส.อริศรา แพฮก ม.6/2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

สาขารัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3 น.ส.ทัศนีย์  ปานทอง ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

4 นายชิณดิษฐ์ กฤษฎาธีระ ม.6/3 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน 

5 น.ส.จีรนันท์  สุวรรณเนตย์ ม.6/5 คณะครุศาสตร์  

สาขาเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา 

6 น.ส.สริิยากร วงษ์ดาว ม.6/5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 

7 น.ส.ณัฐชาวรรณ  ดวงใจ ม.6/5 คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

8 นายวิทวัส หมื่นคำเรือง ม.6/7 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

9 น.ส.ณัฐสมิา สมอินเอก ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

10 น.ส.มุนินญ์ พิมพ์เหลา ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขานิติศาสตร์ 

11 น.ส.เขมจิรา  จันทราสา ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขานิติศาสตร์ 

12 น.ส.กนกพิชญ์ ทิพย์กระโทก ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขานิติศาสตร์ 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

13 น.ส.พรพิมล สะใจ ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุโทรทัศน์ 

14 น.ส.จิลลาภัทร นาคแสง ม.6/8 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม 

15 นายเมธาพร พ่ึงรุ่ง ม.6/9 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ 

16 นายเจษฎา ทับประเสริฐ ม.6/9 คณะนเิทศศาสตร์ สาขาดิจทิัลมีเดยีภาพยนตร์ 

17 น.ส.ภัทรยีา  เปรมดี ม.6/9 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

18 น.ส.ชันยากรณ์ ร่วมบุญ ม.6/9 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ 

สาขาวิชาการจัดการอุสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 

19 น.ส.พรไพลนิ ภูศรี ม.6/9 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 

20 นายธนวัฒน์ คงประโยชน์ ม.6/10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

21 นายปัณณธร อินทรศร ม.6/10 คณะวิทยาการจัดการ  

แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดจิิทัล 

22 น.ส.นัยธิดา โกเทวิปู ม.6/10 คณะศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ 

23 น.ส.รสา เปรมอ้น ม.6/10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาการออกเเบบกราฟิกและมัลติมเิดยี 

24 น.ส.พัชรพร ทำนาดี ม.6/10 คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   จำนวน  1 คน  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.อุษณา วงค์ปู ่ ม.6/2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   จำนวน  1 คน  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.พชรกัญจน์ บรรณชัย ม.6/9 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา   จำนวน  2 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ศศิธร คุ้มเเดง ม.6/5 คณะนติิศาสตร์ 

2 นายณชล ปัญญา ม.6/10 คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    จำนวน  13 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธนภรณ์  อุเบอร ม.6/2 โรงเรียนการเรือน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ 

2 นายฉัตรมงคล ภัทรวาณิชย์ 

 

ม.6/3 

 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

3 น.ส.สุภัสสร เหมือนกัน ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4 น.ส.สวรินทร์ ปักกาโล ม.6/5 คณะโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

5 นายอาจวิชญ์ อาจปาสา ม.6/7 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

6 น.ส.บุพผาวรรณ คลังบรบิูรณ ์ ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาภาษาและการส่ือสาร 

7 น.ส.พลอยกาญจน ์ บุญพิทักษ์ ม.6/8 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

8 น.ส.ปาริชาต เลศิอัคระรัตน์ ม.6/8 การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว 

9 น.ส.ปนัสดา รักแจ้ง ม.6/9 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 

10 น.ส.ชนกานต์ ลิ้มวารสีกุล ม.6/9 คณะวิทยาการจัดการ 

11 น.ส.ณิชาบูล นุ่มจิต ม.6/10 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ   

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

12 น.ส.ไพลิน กล่ินรอด ม.6/10 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง สาขารัฐศาสนศาสตร์ 

13 น.ส.สุพัตรา สุมงคลวุฒิกุล ม.6/10 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ   

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
 
 

 

 

 



 

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จำนวน  8 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.พรรวษา กุสุโมทย์ ม.6/3 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 

2 น.ส.ศลษิา กันทรพงศ์ ม.6/4 สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน 

3 น.ส.ปรัญญา อินวงษ์ ม.6/4 สำนักวิชาจีนวิทยา  สาขาวิชาจีนธุรกิจ 

4 นายเอกอุกฤษฎ์ ขันทา ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

5 นายกันตพล สมใจเพ็ง ม.6/6 สำนักวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

6 น.ส.กีรติ  พูลสวัสด์ิ ม.6/6 

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเีดีย 

และการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

7 นายธนวัฒน์ ปัญจวิรัติ ม.6/10 สำนักจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

(โครงการโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว) 

8 น.ส.พิชญาภา  พานชิ ม.6/10 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาจีนธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวน  8 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ภูริชญา ติวาวิไล ม.6/2 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 

2 น.ส.เพชรธันวา พ่ึงประยูร 

 

ม.6/4 

 

คณะวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

3 น.ส.พันพัสสา รัตนวงค์ ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

4 น.ส.นารสิา  ถาอิน ม.6/4 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์ 

5 น.ส.เบญญาภา บุญวิสูตร 

 

ม.6/5 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

6 น.ส.ธมนวรรณ กะนาวาลย์ ม.6/5 คณะวิทศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 

7 น.ส.ชนิดาภา  ศรีรัตนศิลป์ 

 

ม.6/9  

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาการจัดการบริการสังคม  

8 น.ส.ณัฐภา กล่ินคำหอม ม.6/9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยพะเยา   จำนวน  4 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายกาทัณฑ์ เฉยเจริญ ม.6/5 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(โครงการนักเรยีนเรียนดี) 

2 น.ส.สุวพิชชา  คุปตะเวทิน ม.6/8 คณะนติิศาสตร์การบัญชี 

การจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปรญิญา 

3 นายศุภกันต์ เสรีวรวิทย์กุล ม.6/10 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (โครงการนักเรยีนเรียนด)ี 

4 น.ส.วิภาวนี วงศ์ลาภเลศิ ม.6/10 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ชนิกา นิภานนท์ ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์  

สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายธาดา พฤกษนิยพงศ์ ม.6/9 วิทยาลัยนานาชาต ิสาขาการรระหว่างประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาต ิวิทยาเขตกรุงเทพ  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายณัฐพงษ์ สุขลอ้ม 

 

ม.6/8 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 
 

วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.หทัยรดา ชัยมงคล ม.6/9 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาดนตรีไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



สถาบันด้านพยาบาล - สาธารณสุข   จำนวน  11  คน 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช  จำนวน  6 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายชนาวุธ ระดิ่งหิน ม.6/2 คณะเเพทยศาสตร์  สาขารังสีเทคนคิ 

2 นายคุนานนท์ อิสริยะพร ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย์และห้องผ่าตัด 

3 น.ส.ณัฐจิตตา เย็นเป็นสุข ม.6/2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

4 น.ส.นิชนิภา จอเจริญพานชิ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย์และห้องผ่าตัด 

5 น.ส.กัลยารัตน์ ลอ้มขุนทด ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  

วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย์และห้องผ่าตัด 

6 น.ส.กาญจนา ชาวริม ม.6/4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุญย์ 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.นารัญช์ยา  นาคสถิตย์ ม.6/3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  จำนวน  2 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.พรชนก  เศรษฐสุทธิ ม.6/4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

2 น.ส.ปลติา รัตนทิพย์ ม.6/4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.โยษิตา ยาเณร ม.6/3 สาขาวิชาเวชระเบียน 
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสริิธร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.บัณฑิตา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ม.6/2 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 



สถาบันอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน  2 คน 

วิทยาลัยพาณิชยการธนบุร ีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.พรนภา เลศิสำราญ ม.6/5 ปวส.ทวิภาคี สาขาการบัญชี (ทวิภาคี) 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายอันวา หลวีิจิตร ม.6/8 สาขาช่างสำรวจ 
 

สถาบันด้านทหาร – ตำรวจ  จำนวน  4 คน 

โรงเรียนจ่าอากาศ   จำนวน  2 คน 

 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ   จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายเตวิช เเช่มเชือ้ ม.6/8 - 
 

โรงเรียนนายสบิทหารบก  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายพลาธปิ เสนะจำนงค์ ม.6/8 - 
 

มหาวทิยาลัยเปิด   จำนวน  5 คน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง   จำนวน  4 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.เขมณัฏฐ์  วังใหญ่ไพศาล  ม.6/2 คณะรัฐศาสตร์  สาขาบรหิารรัฐกิจ 

2 น.ส.พรรณกาญจน์ ลลิตฉัตร ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 

3 นายกฤติน นาไร ม.6/7 คณะนติิศาสตร์ 

4 น.ส.สทิธิพร สุมาภรณ์ ม.6/9 คณะบริหาร สาขาวิชาการตลาด 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ชนาภัทร มานารส ม.6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายชนิตพล  ภูผา ม.6/2 - 

2 นายณัฐนนท์  เผือกพุก ม.6/5 - 



 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จำนวน  61 คน 

 

สถาบันการบินพลเรือน   จำนวน  5 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธัญชนก  เพชรวเิชียร ม.6/5 หลักสูตรนายช่างภาคพืน้ดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน 

2 นายพัชรพล ปลูกชาลี 

 

ม.6/8 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 

สาขาการจัดการการบิน 

3 นายธนพล  โลศิริ 

 

ม.6/8 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 

สาขาการจัดการการบิน 

4 นายจิรัฏฐ์ สุวรรณ ม.6/8 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 

สาขาการจัดการการบิน 

5 นายธเนศพล สุขสมนาวุฒิ ม.6/8 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 

สาขาการจัดการการบิน 
 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  จำนวน  4 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายธงไท สร้อยสน ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

2 น.ส.อรศรี ผลอุดม 

 

ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

3 น.ส.พันณษา สอดห่วง ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจทิัล 

4 น.ส.วรมน ตันแสนทอง ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญ่ีปุ่น 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ฐิตาภา ขุนทิพย์มาก ม.6/10 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  สาขาจนีธุรกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    จำนวน  15 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายกันตภณ เพชรคง ม.6/2 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงตอบโต้ 

2 นายณัฐดนัย ต้ังเขียวเจริญ 

 

ม.6/3 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3 นายภูษณ ทรายงาม ม.6/4 คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

4 นายเอกรัตน์ มานะเมธีกุล ม.6/5 คณะดจิิทัลมเีดยีและศิลปะภาพยนตร์ 

สาขาภาพยนตร์ 

5 นายธนวัฒน์ สง่าพงษ์ ม.6/6 คณะศิลปะภาพยนต์และสื่อดจิิตอล 

สาขาดิจติอลมเีดยี 

6 นายวลัญช์ชัย ตันติพิพัฒน์ 

 

ม.6/6 

 

International Tourism and Hospitality Management 

สาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม 

7 น.ส.ศศิริญญ์ แสงชาติ ม.6/6 คณะ Arts  สาขา Business English 

8 น.ส.ชนัญญา ฉิมอ่ำ ม.6/7 คณะบัญชี  สาขาการบัญชี 

9 น.ส.จารุนันท์ ศรีแผ้ว ม.6/8 คณะดจิิทัลมเิดยีและศิลปะภาพยนตร์  

สาขาภาพยนตร์ 

10 น.ส.นริศรา คูณมา 

 

ม.6/8 

 

คณะนเิทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง 

11 น.ส.สโรชา เกษกรุ ม.6/8 คณะนเิทศศาสตร์  สาขาประชาสัมพันธ์ 

12 นายพศวัต สวรรคทัต ม.6/10 คณะนเิทศศาตร์ 

สาขา Event Production and MICE Management 

13 นายรวิชญ์ ธีรคุณากร ม.6/10 คณะดจิิทัลมเีดยีและศิลปะภาพยนตร์ 

สาขาวิชาภาพยนต์ 

14 น.ส.จิรัญญา ตะนุรานนท์ ม.6/10 คณะบริการ สาขาธุรกิจการโรงแรม 

15 น.ส.สุชาวด ี พุฒวงษ์ ม.6/10 คณะนเิทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จำนวน  10 คน 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ดลพร คล้ายบุญแย้ม ม.6/2 วทิยาลัยบรหิารธรุกจินวัตกรรมและการบญัช ี

สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิดิจิทัล 

2 น.ส.ปาณิสรา ชาวดง ม.6/5 วทิยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ อินเตอร์เทนเมนต์ 

เทคโนโลยี   สาขาออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 

3 นายธนกฤต ศรโีกศยั ม.6/8 วทิยาลัยนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการจัดการ  

4 น.ส.วริัญญา  โสภา ม.6/9 วทิยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน 

สาขาธุรกจิการบิน 

5 น.ส.กนกวรรณ เปล่ียนรัมย ์ ม.6/9 คณะรฐัประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

6 น.ส.เบญญาภา พุฒจันทร ์ ม.6/9 คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม สาขาการโรงแรม 

7 น.ส.กุลรภัส พูลผล ม.6/9 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการส่ือสารและส่ือดิจิทัล 

8 น.ส.ชุติมันต์ ทองผา ม.6/9 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั 

9 น.ส.นพเกา้ เกดิกุล ม.6/9 วทิยาลัยการอบรมด้านการบิน สาขาธุรกจิการบิน 

10 น.ส.สุมติตา โรจนแสงสุวรรณ ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจนี 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม    จำนวน  8 คน 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายขจรเกียรติ นาคอ่อน ม.6/3 คณะดิจิทัลมเีดีย สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ 

2 นายพชรพล เพชรรัตน์ ม.6/3 วศิวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล 

3 น.ส.นุศรา ทวีพันธ์ุ ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

4 น.ส.ปรารถนา สาลีผล ม.6/4 คณะดิจิทัลมเีดีย สาขาการออกแบบกราฟิก 

5 น.ส.ดวงชณพ สิทธิวิทยา ม.6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

6 นายอนุภัทร เดชาสิทธ์ิ ม.6/8  

7 นายจริพัฒน์ ชาวอุทยั ม.6/10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการทอ่งเที่ยวและไมซ์ 

8 น.ส.จริัชญา  ราชมนตร ี ม.6/10 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต   จำนวน  4 คน 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นิยุตา  ปั้นบุญม ี ม.6/1 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม  

2 น.ส.ปิยธิดา   เเซ่ต้ัง ม.6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

3 น.ส.อาทิตญา  คล้ายสุทธ ิ

 

ม.6/10 

 

คณะการท่องเทีย่วและบริการ 

สาขาการจัดการธุรกจิด้านการบิน 

4 น.ส.ปัณฑิตา บำรุงเพ็ชร ์ ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจนี 
 



มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   จำนวน  5 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.อภิชา ยารังษีสกุล ม.6/1 คณะบัญชีสาขาบัญชี  ทุนรัตนมงคล 

2 น.ส.พิมพ์ลภัส  บุตรนิล ม.6/4 คณะบัญชี สาขาบัญชีบัณฑิต 

3 น.ส.จิดาภา ทองอาจ ม.6/7 คณะบัญชี สาขาบัญชีบัณฑิต 

4 น.ส.บุษกร ติยะประภาวัฒน์ ม.6/8 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร 

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน 

5 น.ส.เบญญาภา แสงสุข ม.6/10 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร 

สาขาการจัดการอีเว้นท์ 
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.สกุลรัตน์ สุวุตกิต ม.6/7 คณะบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี 
 

มหาวิทยาลัยสยาม   จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.เวณิกา มะปูเลาะ ม.6/5 คณะเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

 

วิทยาลัยนานาชาตเิซนต์เทเรซา  จำนวน  3 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.เสาวณี กุดสุดา ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

2 น.ส.อพัฒน์ชา เพ่ิมวงศ์เจริญ ม.6/4 คณะอักษรศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 

3 น.ส.กนกวรรณ โชคชัย ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายวัชระพงษ์ วรคันธ์ 

 

ม.6/10 

 

คณะศึกษาศาสตร์  

สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 

 

 



 

สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ จำนวน  2 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายธนกร ดฤีทัย ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 

(โครงการทุน Smile) 

2 น.ส.ปุญญิศา รักษ์ทอง ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสนิค้าสมัยใหม่ 

 

สถาบันอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน  1 คน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลกีรุงเทพ   จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธิดารัตน์ ประเสริฐสังข ์ ม.6/9 สาขาบัญชี 
 

ศึกษาต่อต่างประเทศ    จำนวน  5 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายชาครีย์ จารุชวลิต ม.6/2 Aircraft Maintenance   

Engineer 

Nilai University 

Malaysia 

2 นายกฤตพงศ์ เกิดสมจติต์ ม.6/3 TATA Steel Academy 

Faculty of Engineering 

Netherland. 

3 น.ส.เบญญาภา กันจินะ ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

University of Auckland 

New Zealand. 

4 น.ส.เอนิกา โพธิ์ทอง ม.6/10 Faculty of Chinese Language and Culture  

Business Chinese 

Chongqing Jiaotong University 

China 

5 น.ส.อชิตา มะโนใจ ม.6/10 Faculty of Chinese Language and Culture  

Business Chinese 

Chongqing Jiaotong University 

China 

    งานแนะแนวโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 


