
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



สรุปการตดิตามผลการศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรยีนเทพศริินทร์ นนทบุรี  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ประเภทของการศึกษา 
 

รวม 
 

คิดเป็น

ร้อยละ 
 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเดิม    

   (โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร)ี 

 

419 
 

69.14 

 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญอื่นๆ 
 

29 4.79 

           - รัฐบาล                                                    ( 27 คน )                                            
 

           - เอกชน                                                      ( 2 คน )                                            
 

 

3. สถาบันอาชีวศกึษา 
 

152 
 

25.08 

               - รัฐบาล                                                  ( 9 คน )   

               - เอกชน                                               ( 109 คน )   

               - ในกำกับสถาบันอุดมศกึษา                        ( 34 คน )   

4. อื่นๆ  9 0.99 

              - การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)                        ( 1 คน )   

              - ศึกษาต่อต่างประเทศ                                  ( 1 คน )   

              - สถาบันกวดวิชาเตรียมทหาร                         ( 1 คน )   

              - ไม่ศึกษาต่อ                                             ( 2 คน )   

              - รอจบการศึกษา                                        ( 1 คน )   
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
 

606 
 

100 

 



สรุปการตดิตามผลการศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรยีนเทพศริินทร์ นนทบุรี  ปีการศึกษา 2563 

ประเภทของการศึกษา จำนวน (คน) 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 486 

     - สถาบันการศึกษาสายสามัญของรัฐบาล 447 

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี                                                        ( 419 คน )                                            

          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี                           ( 1 คน )  

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                                                           ( 1 คน )  

          โรงเรียนสตรีวิทยา                                                                        ( 1 คน )  

          โรงเรียนโยธินบูรณะ                                                                      ( 1 คน )  

          โรงเรียนมหรรณพาราม                                                                  ( 1 คน )  

          วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                          ( 1 คน )  

          โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ                        ( 1 คน )  

          โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม                                                         ( 1 คน )            

          โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                                          ( 2 คน )  

          โรงเรียนรัตนโกสนิทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์         ( 1 คน )  

          โรงเรียนอรัญประเทศ                                                                     (1 คน )  

          โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย                                                                 ( 1 คน )   

          โรงเรียนบ้านดุงวิทยา                                                                    ( 1 คน )  

          โรงเรียนสอาดเผดมิวิทยา                                                               ( 1 คน )  

          โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล                                                        ( 1 คน )  

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี                                                ( 1 คน )  

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี                                      ( 3 คน )  

          โรงเรียนสตรีนนทบุรี                                                                     ( 1 คน )  

          โรงเรียนไทรน้อย                                                                          ( 1 คน )  

          โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี                                                               ( 2 คน )  

          โรงเรียนบางบัวทอง                                                                      ( 1 คน )  

  

 



ประเภทของการศึกษา จำนวน (คน) 

สถาบันการศึกษาของรัฐ  

     - สถาบันการศึกษาสายสามัญของรัฐบาล (ต่อ)  

          โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) นนทบุรี                                       ( 1 คน )  

          โรงเรียนศรีบุณยานนท์                                                                   ( 1 คน )  

          โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย                                                                ( 1 คน )  

      - สถาบันการศึกษาสายอาชีพของรัฐบาล 9  

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา                                                            ( 1 คน )  

          วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี                                                               ( 2 คน )  

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุร ี                                                             ( 4 คน )  

          วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง                                                               ( 1 คน )  

          วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                                              ( 1 คน )  

      - สถาบันการศึกษาสายอาชีพในกำกับสถาบันอุดมศึกษา 29 

          โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                             ( 13 คน ) 

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตร ปวช.                     ( 16 คน )  

      - การศึกษานอกระบบ 1 

          การศึกษานอกโรงเรียน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ประเภทของการศึกษา จำนวน (คน) 

สถาบันการศึกษาของเอกชน  

     - สถาบันการศึกษาสายสามัญของเอกชน 3 

          โรงเรียนสาธติสถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)                   ( 1 คน )  

          โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง                                                      ( 1 คน )  

          โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี                                                             ( 1 คน )  

      - สถาบันการศึกษาสายอาชีพของเอกชน 104 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี                                      ( 26 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ                                                             ( 6 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีวานชิบรหิารธุรกิจ                                                   ( 9 คน )  

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี                                          ( 2 คน )  

          วิทยาลัยพณิชยการบางนา                                                                 ( 1 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)                                                  ( 10 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ                                              ( 2 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์                                                          ( 2 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน                                              ( 11 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล                                                             ( 2 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก                                                           ( 2 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์                                                        ( 4 คน )  

          โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.                                            ( 1 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน                                                                  ( 1 คน )  

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไม่ระบุช่ือสถาบัน                                        ( 25 คน )  

ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ศึกษาต่อสถาบันกวดวิชาเพื่อเข้าเตรยีมทหาร 1 

- THE ONE CADET ทานตะวันไตรภาษา  

รอศึกษาต่อปีการศกึษาต่อไป 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี  ปีการศึกษา 2562 

 

 

ประเภทของการศึกษา 
 

รวม 
 

คิดเป็นร้อยละ 
 

1. สถาบันอดุมศึกษาของรัฐ 
 

337 
 

80.62 
 

2. สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 
 

53 
 

12.68 
 

3. สถาบันอาชีวศกึษา 

 

2 
 

0.48 
 

4. ศึกษาต่อต่างประเทศ 
 

1 
 

0.24 
 

5. รอศึกษาต่อปีการศึกษาต่อไป 

 

22 
 

5.26 
 

6. ประกอบอาชีพ 
 

1 
 

0.24 
 

7. รอจบการศึกษา 
 

2 
 

0.48 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

 

418 

 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ของโรงเรียนเทพศิรนิทร์  นนทบุรี  ปีการศึกษา 2563 
 

สถาบันการศึกษา 
 

จำนวน (คน) 
 

คิดเป็นร้อยละ 

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ    (3 กลุ่ม)   337 80.62 

มหาวทิยาลัยปิด  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 2.15 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 34 8.13 

มหาวิทยาลัยมหิดล 15 3.59 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 34 8.13 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 48 11.48 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 32 7.66 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 42 10.05 

 พระนครเหนือ               (25 คน)   

 ธนบุร ี                          (6 คน)   

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   (11 คน)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 38 9.09 

 พระนคร                     (14 คน)   

 รัตนโกสนิทร์                (12 คน)   

 ธัญบุร ี                        (5 คน)   

 สุวรรณภูมิ                    (5 คน)   

 กรุงเทพ                       (2 คน)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 7.42 

 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา      (6 คน)   

 สวนสุนันทา                 (24 คน)   

 จันทรเกษม                   (1 คน)   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7 1.67 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 2.39 

มหาวิทยาลัยบูรพา 9 2.15 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 0.24 

มหาวิทยาลัยพะเยา 3 0.72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สถาบันการศึกษา 
 

จำนวน (คน) 
 

คิดเป็นร้อยละ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 0.24 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 0.24 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 0.24 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 0.73 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 0.24 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 0.24 

สถาบันด้านพยาบาล – สาธารณสุข  

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 2 0.48 

สถาบันพระบรมราชชนก  

กระทรวงสาธารณสุข 

1 0.24 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 1 0.24 

มหาวทิยาลัยเปิด  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 2.87 

2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 53 12.68 

สถาบันการบินพลเรือน                  (1 คน)   

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น         (1 คน)   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                   (22 คน)   

มหาวิทยาลัยรังสิต                       (5 คน)   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม                     (7 คน)   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์            (6 คน)   

สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์      (5 คน)   

มหาวิทยาลัยสยาม                       (3 คน)   

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์                  (1 คน)   

วิทยาลัยดุสิตธานี                         (2 คน)   

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     2 0.48 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี                

                                                 (1 คน) 

  

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบรหิารธุรกิจ  (1 คน)   

4.ศึกษาต่อต่างประเทศ    

สาธารณรัฐประชาชนจีน                   1 0.24 



 

สถาบันการศึกษา 
 

จำนวน (คน) 
 

คิดเป็นร้อยละ 

5. รอศึกษาต่อปีการศกึษาต่อไป 22 5.26 

6. ประกอบอาชีพ 1 0.24 

7. รอจบการศึกษา 1 0.24 

รวม 418 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบแสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ปีการศึกษา 2561 , 2562 และ 2563 ของโรงเรียนเทพศิรนิทร์  นนทบุรี   

ท่ีสอบคัดเลือกได้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ 

 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

ปีการศกึษา 

2561 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2562 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2563 
 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

317 

 

322 

 

337 

มหาวทิยาลัยปิด    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 5 9 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 19 34 

มหาวิทยาลัยมหิดล 18 15 15 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 29 32 34 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 69 67 48 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 12 21 32 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ    

 พระนครเหนือ 33 36 25 

 ธนบุรี 1 4 6 

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 5 11 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 28 26 38 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 50 33 31 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 8 13 7 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 8 10 

มหาวิทยาลัยบูรพา 10 8 9 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 - 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2 4 3 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 1 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 - 1 
 

 

 

 



 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

ปีการศกึษา 

2561 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2562 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2563 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 - 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 - - 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - - 1 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - 3 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - 1 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - - 1 

สถาบันด้านพยาบาล - สาธารณสุข    

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 6 - - 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  

สภากาชาดไทย 

- 1 - 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 1 6 2 

           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  จังหวัดนนทบุรี 1 2 - 

           วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข 

           กาญจนาภิเษก 

- 1 - 

           วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

           จังหวัดสุพรรณบุรี 

- 1 - 

           สถาบันพระบรมราชชนก  

           กระทรวงสาธารณสุข 

- - 1 

           วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - - 1 

มหาวทิยาลัยเปิด    

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4 4 11 

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - 1 - 

สถาบันด้านทหาร – ตำรวจ    

โรงเรียนจ่าอากาศ 1 2 - 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 1 1 - 

โรงเรียนนายสบิทหารบก - 1 - 
 



 

 

ประเภทของการศึกษา 

 

 

ปีการศกึษา 

2561 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2562 
 

 

 

ปีการศกึษา 

2563 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

สถาบันด้านการกฬีา    

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 1 1 - 

สถาบันอาชีวศึกษา    

            วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี - 1 - 

            วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ - 1 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563  

โรงเรียนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี  จำนวน   393   คน  

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน        337 คน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน  9 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.อิสริยา  นิลสุวรรณ ม.6/1 คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

2 นายติรวิชญ์ เกษมไชยานันท์ ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 น.ส.นภัสกร  ศรีสุข ม.6/4 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนคิ 

4 น.ส.นภัสนันท์ ศรีสุข ม.6/4 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 

5 น.ส.บัณฑิตา พีรเศรษฐโสภณ ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

6 นายภาคภูมิ  ภูมิลำเนา ม.6/10 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  

การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ  

วิชาเอกจิตวิทยาการปรกึษาและการแนะแนว 

7 น.ส.เมธาวี  แซ่ตัง้ ม.6/10 คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

8 น.ส.พาณิภัค นาคกล่ำ ม.6/10 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรการประกอบการ  

สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

9 น.ส.ณัฐกานต์ วรเวณุธม์ ม.6/10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน  34 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายปรวรรตน์  ประยูรศิริศักด์ิ ม.6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ 

2 นายภูบดนิทร์ เครอืวัลย์ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

3 น.ส.อรวรา ไตรยวุฒิ ม.6/2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

4 น.ส.รวิสรา พิมพ์จันทร์ ม.6/2 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา 

5 น.ส.เสาวลักษณ์ วงษ์ศรี ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 

6 น.ส.ภาวินี ชูชมกล่ิน ม.6/2 คณะสังคมสงเคราะห ์

7 น.ส.ภิญญดา พูมหิรัญ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหาร 

8 น.ส.ธนัญญา กล่ินมะลทิอง ม.6/3 คณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา 
 

 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

9 น.ส.ณัฐณิชา  ลมิปิวรรณ ม.6/3 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ้งภากรณ์  

สาขานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม  

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 

10 น.ส.ชณากานต์  ฝามงคล ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

11 นายณภัทร สมจารี ม.6/4 วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมและ 

การแปรรูปทางดจิิทัล 

12 น.ส.นริสา  ชมภูนุช ม.6/4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา 

13 น.ส.ศศิพิมพ์  แสงอรุณ ม.6/4 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

14 น.ส.กีรติพร  สมีันตร ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

15 น.ส.กนกพร  เวียงนนท์ ม.6/4 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 

16 นายสรวิชญ์ นิลดวง ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาย่ังยืน 

17 นายธนบูรณ์ จิวริยเวชช์ ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

18 นายณัฐชนน ม่วงศรเขียว ม.6/5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

สิ่งแวดลอ้ม 

19 น.ส.ปัทมพร รักษาวงศ์ ม.6/5 คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา  

สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 

20 น.ส.ธิญาดา 

 

สมบูรณ์ศิริ 

 

ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

21 นายปิยทัศน์  อนุพงษ์กุลกิจ ม.6/6 วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดก

วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

22 น.ส.พิชชากร ผดุงสมบัตถิาวร ม.6/6 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

23 น.ส.วราพร รุ่งเรือง ม.6/6 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

24 น.ส.ปัณฑิตา ช้างพันธุ์ ม.6/7 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบรหิารรัฐกิจ 

25 น.ส.สติานัน  น้อยปั่น ม.6/7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 

26 น.ส.ปาริชาต  นวกานนท์ ม.6/8 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
 

 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

27 น.ส.สริิยากร  วิโรจน์สกุล ม.6/8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

28 น.ส.ณัชกานต์  แดงอิ่ม ม.6/8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

29 ภัคจิรา ไชยมีสุข ม.6/8 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

30 น.ส.ธัญญ์พิศา สรางค์ลภัส ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

31 น.ส.สุภัสสร  เกษมพรสกุล ม.6/9 วิทยาลัยสหการ สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและ

เศรษฐศาสตร์ 

32 น.ส.นิธติรา จันทิมา ม.6/9 วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดก

วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

33 น.ส.นฤมล   ชุ่มเสม ม.6/10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชา

บรหิารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง   

34 น.ส.ศศิกานต์ นนท์สาย ม.6/10 วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดก

วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน  15 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายธฤต แห่งโพธิ์สกุล ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาการข้อมูล (ICT) 

2 นายอัคเดช แสงให้สุข ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์  

3 น.ส.ชินันวรัตน์ พีรวัฒน์กุล ม.6/1 วิทยาลัยนานาชาตมิหิดล  

คณะ Media and Communication  

สาขา Creative and films  

4 น.ส.เขมิกา สุวรรณกิจกร ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนชีวภาพ 

5 น.ส.ญาณิกา เตชะมโนรมย์ ม.6/1  

6 นายพีรณัฐ เดชสุทธาชีพ ม.6/2 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนคิ 

7 นายอิทธิเดช สว่างศรี ม.6/3 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

8 นายสุรัญญู เหมนิล ม.6/4 คณะดุริยางคศิลป์  สาขาวิชาธุรกิจดนตรี 

9 น.ส.นวรัตน์ กานตรีเพ็ชร์ ม.6/4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

สาขาวิชาปฎิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์ 

10 น.ส.กัลยกร วงศ์รัศมีธรรม ม.6/4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

11 น.ส.ชมพูพราว เจริญไชยมนตรี ม.6/4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิภาษาไทย 



มหาวิทยาลัยมหิดล (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

12 น.ส.เปรมกิา ลำคำ ม.6/4 คณะพยาบาลศาสตร์  

13 นายศรัณย์ คงคำ ม.6/5 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนคิ 

14 นายกนกพล ฉันทะไท ม.6/7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี  

15 นายณภัทร ธานินทร์ธนารักษ์ ม.6/7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 

(นานาชาต)ิ  
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จำนวน  34 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ศิริอาภรณ์ สกุลพลวัน ม.6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

2 น.ส.ปุณยวีร์  ชุมภู ม.6/1 คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

3 นายเจตวัฒน์ คูสุวรรณ ม.6/2 คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร ์

4 น.ส.วรินยุพา  มาลัยหอม ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 

5 น.ส.จุฑาสนีิ  ช่างถม ม.6/2 คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

นิทรรศการและงานอีเว้นท์ 

6 นายยศกร  รัตนพิบูลย์ ม.6/3 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา  

7 นายปฏิพัทธ์ วัฒนะประชาวงศ์ ม.6/3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสกิส์ 

8 น.ส.อินทิรา   แฝดสุระ ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

9 น.ส.ปานวาด   เสอืคำ ม.6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 

10 น.ส.พนัชกร ชูช่ืน ม.6/4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 

11 น.ส.เพ็ญนภา  กล่ันเพชร ม.6/4 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

12 นายยศพัฒน์  เจนจบ ม.6/5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 น.ส.นภสร จุ้ยขาว ม.6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี 

14 น.ส.เกตน์สิรี ลอมาและ ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

15 น.ส.นันทรัตน์  ป่วนสุขเปี่ยม ม.6/5 คณะอักษรศาสตร์  

16 น.ส.เพียงตะวัน  สายวายุกุล ม.6/5 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

 

 



มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

17 น.ส.อาทิตยา  วลาพล ม.6/6 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 

งานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 

18 น.ส.กันต์กมล  สมศรี ม.6/6 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

19 นายอติชาติ สุวรรณวัฒน์ ม.6/7 คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

20 น.ส.อารยิา  อรรถชัย ม.6/7 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 

21 น.ส.ณัฐฐินันท์  พ่ึงนุ่ม ม.6/7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาวิชานเิทศศาสตร์ 

22 น.ส.กรรณิการ์ ขันตี ม.6/7 คณะอักษรศาสตร์  

23 น.ส.อัศศ์ชญาน์ งามนิธเิจริญ ม.6/8 คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 

24 น.ส.บุญจิรา พรหมสาขา  

ณ สกลนคร 

ม.6/8 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา 

25 น.ส.เบญญาภา สายเสาร์ ม.6/8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาวิชานเิทศศาสตร์ 

26 น.ส.ศิริลักษณ์  จันทร์คงวงษ์ ม.6/9 คณะโบราณคดี สาขาวิชามานุษยวิทยา 

27 น.ส.ธิดากร ก้อนทอง ม.6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 

งานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 

28 นายกฤตภาส  บุนนาค ม.6/10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

29 นายชยกร คูคำ ม.6/10 คณะอักษรศาสตร์  

30 น.ส.สุภาพร   พลไกร ม.6/10 คณะอักษรศาสตร์  

31 น.ส.ภัทรารัตน์  ลอ้มขุนทด ม.6/10 คณะอักษรศาสตร์ 

32 น.ส.กนกวรรณ  พุทธชาติ ม.6/10 คณะอักษรศาสตร์ 

33 น.ส.ภูริชญา  พรประสงค์สุข ม.6/10 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

และภาษา 

34 น.ส.อรญา ศรีวัฒนพงษ์ ม.6/10 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

นวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน  48 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายจิรัฏฐ์ ศรีแสงจันทรา ม.6/1 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด 

2 นายนราวุฒิ จันทรพา ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3 นายภูริพันธ์ มงคลพีระภาคย์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

4 นายศิวกร ภาสว่าง ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

5 น.ส.สุรัยญา เจริญพันธ์ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

6 น.ส.กชกร น่วมแหวว ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

7 น.ส.วรรณษา เเจ้วชุ่มชื่น ม.6/1 คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

8 น.ส.อารยีา แซ่เตีย ม.6/1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

9 นายธนากร ดังนิโรจน์ ม.6/2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบรกิาร 

10 นายภัทรพนธ์ อัศวมาลัยพร ม.6/2 คณะวิศวกกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

11 น.ส.ชนากานต์ ขุนทอง ม.6/2 คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

12 นายกัณฑ์ภัค บุญประสาท ม.6/3 คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

13 นายธนกฤต พันธ์หินกรอง ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

14 นายอนุกูล มูลนอก ม.6/3 คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

15 น.ส.ชลติา มะปูเลาะ ม.6/3 คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

16 น.ส.รินรดา สนธยานานนท์ ม.6/3 คณะสิ่งแวดล้อม 

17 น.ส.นันทัชพร ตันหยง ม.6/3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด 

18 น.ส.อำพร ศรีทอง ม.6/3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

19 น.ส.ปภาวิน ชูดวง ม.6/3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานติิศาสตร์ 

20 น.ส.ฐิติมา จันทร์เที่ยง ม.6/3 คณะประมง 

21 นายเบญจพล ทองอุดม ม.6/4 คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

22 น.ส.ดนิตา ฝ้ายขาว ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาซอฟต์แวร์และความรู้ 

23 น.ส.เปมิกา เที่ยวแสวง ม.6/4 คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

24 น.ส.เอือ้กานต์ มหาธนกิจ ม.6/4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด 

25 นายคมชาญ นาลว้น ม.6/5 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือ 

และเครื่องกลเรือ (ภาคปกติ) 

26 น.ส.ปิลันธน์ นิลอรุณ ม.6/5 คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบรหิาร 
 

 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

27 น.ส.วิสสุตา กรอบมุข ม.6/5 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

28 นายพัสกร  แยม้บุญ ม.6/6 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

29 น.ส.นันท์ชพร  ศรีสวัสด์ิ ม.6/6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

30 น.ส.ธัญพร ฉ่ำสมบูรณ์ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 

31 น.ส.วลัยพรรณ อัศวะมณีพรรณ ม.6/6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

32 นายฐิติพล ผลผ่องใส ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

33 น.ส.ไอร์ริส ช้างงาเนียม ม.6/7 คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบริหาร 

34 น.ส.อชิรญา อิ่มทรัพย์ ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

35 น.ส.กัลยรัตน์  เชือ้จ๋าย ม.6/7 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

36 น.ส.พิมพ์นารา  ชูวิโรจน์ ม.6/7 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  

วิชาเอกบริหารความยุติธรรมและความปลอดภัย 

37 นายพีรพงษ์  จอมทรักษ์ ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

38 นายวุฒชัิย ปู่ช่วย ม.6/8 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ 

39 น.ส.นริศรา พวงทอง ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบริหาร 

40 น.ส.ลลิตา อิ่มทรัพย์ ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 

41 นายศตายุ วงศ์อยู ่ ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

42 นายภูริพงษ์ จุลถาวร ม.6/9 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

43 น.ส.ธนัชชา อุทกะปิณฑานนท์ ม.6/9 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดอีังกฤษ 

44 น.ส.ฐิติรัตน์ เนียมเนตร ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

45 น.ส.กมลวรรณ วิลา ม.6/9 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

46 นายภาณุวิชย์ สมดี ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

47 น.ส.ชมกร วิริยะโรจน์ ม.6/10 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

48 น.ส.พรรธิตา นิลเทศ ม.6/10 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
 



มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  จำนวน  32 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายกัญจน์ชิรุณ ภูริพัฒน์ภิญญา ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2 น.ส.ปราญชลี ธงศรี ม.6/1 คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

3 นายภูมิพัฒน์ ก่อกุลดลิก ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ  

4 น.ส.ญาณิศา 

 

สงวนนาม 

 

ม.6/2 คณะพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และการออกกำลังกาย 

5 น.ส.คุณิตา หาสุข ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสังคม 

6 นายจิรภัทร สุวรรณพัช ม.6/6 คณะเศรษฐศาสตร์ 

7 นายกุลบุตร สุขสมบูรณ์ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

8 นายภิษณุวัฒน์ จันทร์ต่าย ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

9 น.ส.ทัศนาภรณ์ 

 

น่วมเลศิ 

 

ม.6/6 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือเศรษฐศาสตร์ 

10 น.ส.อัยมี่ บินกาซัน ม.6/6 คณะเศรษฐศาสตร์ 

11 นายธนพนธ์ ฐิติสมิทธ์ ม.6/7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

12 นายอภิชา ปรชีาธนาคุณ ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

13 น.ส.ณิชกานต์ ย้ิมวุฒกิุล ม.6/7 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดจิิตอล 

14 น.ส.นิชานันท์ มั่นทิม ม.6/7 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  

15 น.ส.พิมพ์ลภัส 

 

วงศ์สวัสด์ิ 

 

ม.6/7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

16 น.ส.พิชญพร เหล่าพลายนาค ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสังคม 

17 น.ส.ชาลสิา 

 

กุใน 

 

ม.6/7 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา 

วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 

18 น.ส.ณิชมน ระเด่นอาหมัด ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  สาขาวิชาาการบญัชี 

19 น.ส.ตรีทิพภา ฤทธิลา ม.6/7 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 

20 นายกฤษณ์เพชญ วาสุชาติ ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  สาขาวิชาการเงิน 

21 นายทัศพร แตงทอง ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  สาขาวิชาการเงิน 

22 นายประสพชัย ช้างจันทร์ ม.6/8 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานติิศาสตร์ 

23 น.ส.กนกวรรณ เจริญวัฒนะพานิช ม.6/8 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  

วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
 

 



มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

24 น.ส.อัจฉริยาภา พ่ึงวาร ี ม.6/8 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

25 น.ส.ณัฐภัทร  ปัตพิิบูลย์ ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

26 น.ส.ชลธิชา แก้วสุวรรณ ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศ 

27 นายณัฐชนน 

 

อารศิีริกุล 

 

ม.6/9 คณะบรหิารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

28 น.ส.ปาริชาต ิ ชัยเรืองจิตจรัส ม.6/9 คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

29 น.ส.จริยา 

 

สปีัสสา 

 

ม.6/9 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือ 

การพัฒนา วิชาเอกพัฒนาชุมชนเมือง 

30 น.ส.พิชชาพร 

 

ไชยโชติ 

 

ม.6/9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรม 

การจัดการศิลปวัฒนธรรม 

31 น.ส.ณัฐณิชา ศุภศร ม.6/10 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

32 น.ส.ปรายฟ้า 

 

สทีอง 

 

ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน  25 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายโชติพัฒน์ 

 

วัฒนวิเศษ 

 

ม.6/1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

และโลจิสติกส์ (BIBLA) 

2 น.ส.นรีพร 

 

หอมแก่นจันทร์ 

 

ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

3 นายอัครวิชญ์ 

 

ยางธิสาร 

 

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

4 นายปวริศ อินทร์ห้างหว้า ม.6/2 คณะวิทยาศาตร์ประยุกต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

5 นายอนุเทพ  

 

คุ้มเสม 

 

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

6 น.ส.ไอรนิทร์ เพ่ิมพูล ม.6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

7 น.ส.พู่กัน ประเสริฐทรัพย์ ม.6/2 คณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการผลติ 

8 นายอมรเทพ 

 

สบายถิ่น 

 

ม.6/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมการเช่ือม 

9 นายสุรเชษฐ์ 

 

พูนสนิโภคทรัพย์ 

 

ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

10 นายณภัทร 

 

แม่นศร 

 

ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

11 นายณัฐชัย 

 

อรุณกิจเจรญิ 

 

ม.6/3 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

12 น.ส.ศศิวิมล ชัยขรรค์เมือง ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

13 น.ส.ยุภารัตน์ 

  

ช้างจันทร์ 

 

ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

14 น.ส.กันต์พิชญา 

 

สุขใจ 

 

ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

15 นายณัฐพล 

 

วัฒนเดช 

 

ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

16 น.ส.ณัฐรุจา วินิจผล ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

17 นายวศนิ 

 

เลศิเลื่อมใส 

 

ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่าย 

และโลจิสติกส์ 

18 นายศุภโชค คามบุศย์ ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

19 น.ส.ชรินธร สุพัฒนผลาผล ม.6/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

20 น.ส.เบญจวรรณ 

 

ราชตะคาม 

 

ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบรกิาร 

สาขาวิชาบรหิารธุรกิจและอุตสาหกรรมการค้า 

21 น.ส.สุพิชญา 

 

ศิลปะชัยเรือง 

 

ม.6/5 คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจอุตสาหกรรม

เเละโลจสิติกส์ 

22 นายณัฐวรรธน์ 

 

ชิตพิทักษ์ 

 

ม.6/6 วิทยาลัยนานาชาต ิ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ

และธุรกิจโลจสิติกส์ 

23 นายธนาธร 

 

ศรีโกศัย 

 

ม.6/8 คณะพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 

สาขาวิชาบรหิารธุรกิจอุสาหกรรมการผลิตและบริการ 

24 นายเจตพัฒน์ ปลื้มเจรญิ ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ

และโลจิสติกส์ 

25 น.ส.จีรติกา เน่ืองสุมาร ม.6/9 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ 
 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน  6 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ชนัญภรณ์  

 

บัวตะมะ 

 

ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

สาขาวิชาไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 

2 นายชัชภณ 

 

กนกปัณณโชติ 

 

ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์ 

3 น.ส.สุกัญญา 

 

นามแปง 

 

ม.6/3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมเีดยี 

4 น.ส.วนัสญา ครุฑพันธ์ ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

5 น.ส.ธันยวีร์ 

 

แก่นโกมินทร์ 

 

ม.6/5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงพิมพ์ 

6 นายฉัตรชัย 

 

 

จันดารักษ์ 

 

 

ม.6/7 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาวิชามีเดียอาตส์ วิชาเอกกลุ่มภาพยนตร์และ

ภาพเคลื่อนไหว 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จำนวน  11 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.เยาวภรณ์ 

 

อรุณไพศาลกิจ 

 

ม.6/1 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

2 น.ส.เปมิกา  ธนชัยสทิธิ์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3 น.ส.นาตาลี กองแก้ว ม.6/3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร 

4 นายกิตติพิชญ์ เลศิจุ่ม ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

5 นายรชานนท์ ศรียุทธ ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

6 น.ส.ธีรดา วิทยาธรชัย ม.6/4 คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

7 น.ส.ธัญรัศม์ สุเมธธีรสทิธิ์ ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

8 นายปกรณ์รัตน์ นาคตรง ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

9 น.ส.ธนัชพร อุระพนม ม.6/5 คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

10 นายวิชญะ สายชล ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

11 น.ส.สมติาณัญ โพธิ์นิล ม.6/10 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม  
 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน  14 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายศุภณัฐ  

 

บุญงาม 

 

ม.6/2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ 

2 นายศุภวัฒน์ จวงจตุรัส ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

3 น.ส.ฉัตรอติพร 

 

สุทธภานลนิสิริ 

 

ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และ

โซ่อุปทาน 

4 น.ส.สริิลักษณ์ ไตรจักร ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

5 นายวิศรุต คูณทว ี ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล 

6 นายณัฐวุฒิ  โสสุ่ย ม.6/3 คณะเทคโนโลยีส่ือสารสังคม สาขาวิชาเอกมัลติมเีดยี 

7 น.ส.นิศากร 

 

ช่ังทอง 

 

ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และ

โซ่อุปทาน 

8 นายปิยพัทธ์ 

 

บุญปลูก 

 

ม.6/7 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 

9 น.ส.ชญานิษฐ์ สริิบวรภัค ม.6/7 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสยีง 

10 น.ส.ธัญญาพร ฮะวังจ ู ม.6/7 คณะคหกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

11 นายเสฏฐวุฒิ ดษิฐรักษ์ ม.6/8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

12 น.ส.ฐาปณัฐ เกินพา ม.6/9 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเีดีย 

13 น.ส.บุณยานุช 

 

สุวรส 

 

ม.6/10 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเีดีย 

14 น.ส.ศิรินันท์ พันธ์ชูกลาง ม.6/10 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ จำนวน  12 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายศุภกร คณานุโกศล ม.6/5 วิทยาลัยเพาะช่าง  สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 

2 นายสุเมธ 

 

ฤทธิ์ฉ่ำ 

 

ม.6/6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3 นายพุฒิพงศ์ พุฒแก้ว ม.6/7 วิทยาลัยเพาะช่าง  สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 

4 นายภูฟ้า เสื้อสร้อยพันธุ์ ม.6/7 วิทยาลัยเพาะช่าง ภาควิชาวิจิตรศิลป์  

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

5 นายสุภกิจ บุตรศิริ ม.6/7 คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

6 น.ส.ศศิกานต์ นกทรัพย์ ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

7 น.ส.ธันย์ชนก สัมมาเพ็ชรัตน์ ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

8 นายวิศธิชัย ลิ่ม ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ 

9 นายณัฐวุฒิ ดาบเงิน ม.6/9 วิทยาลัยเพาะช่าง ภาควิชาศิลปะประจำชาต ิ 

สาขาวิชาหัตถศิลป์  

10 น.ส.อารยีา สาดท่าโพธิ์ ม.6/9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

11 น.ส.อุบลวรรณ สุขสำราญ ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

12 น.ส.นภัสนันท์ จันทร์ขาวฐิติกร ม.6/10 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดจิิทัล 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน  5 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.บุญฑริกา เหลอืน้อย ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2 นายวรนิทร กอวงษ ์ ม.6/5  

3 น.ส.มลฑิรา ภาผิง ม.6/8 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

4 นายกันตวัฒน์ แดงอรุณ ม.6/10 คณะเทคโนโลยีส่ือมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเีดยี 

5 น.ส.ปัญจภรณ์ บุญตรีสวน ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน  5 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปพชิญา 

 

เจริญสวัสดิ์ 

 

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 นายคมปกร 

 

กมลเลศิไพบูลย์ 

 

ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 นายชยานันท์ ลิ้มวารสีกุล ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4 นายวีระ กันทรกิา ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

5 นายธีรเทพ อินทรบ้าน ม.6/9 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน  2 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ศุทธินี ทิมฉิม ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2 นายยศวริศ 

 

คงทน 

 

ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน  6 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ณัฐธยาน์ 

 

เกิดด่อน 

 

ม.6/3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาไทยและต่างประเทศ  (ค.บ. ภาษาไทย) 

2 นายนนท์วริศ สระเสยีงดี ม.6/7 วิทยาลัยดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

3 น.ส.กัญญารัตน์ นาคนก ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาสังคมเพ่ือการพัฒนา  

4 น.ส.พรธิตา จินดารักษ์ ม.6/8 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

5 นายธีระพันธ์ อัศวเจริญกุล ม.6/10 วิทยาลัยดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

6 น.ส.กัญชพร มะบุตร ม.6/10  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จำนวน  24 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.วีรญา แสงสัจจา ม.6/3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพน่ิง 

2 น.ส.อัญชิสา 

 

แสงสุวรรณ 

 

ม.6/3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

สาขาวิชาบรหิารงานตำรวจ 

3 น.ส.วาวรนิทร์ ไทยเจริญ ม.6/3 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

4 น.ส.ณิชา 

 

ทองแท ้

 

ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

5 น.ส.ชลธิชา 

 

 

บึงชาร ี

 

 

ม.6/6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ  

(การจัดส่งสินค้าทางอากาศ) 

6 น.ส.พิราภรณ์ 

 

แสงพล 

 

ม.6/7 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ 

7 น.ส.ชุติญา 

 

ไทรนนทรี 

 

ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

8 นายชาคริยา คำโท ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ต่อ)  

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

9 นายอิสดนิทร์ 

 

พินะพงษ์ 

 

ม.6/8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 นายวิฑูรย์ สุขขีรส ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 

11 นายณัฐวุฒิ บุตรรักษ์ ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

12 น.ส.แพรวา ลิ้มประเสริฐ ม.6/8 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  

สาขาวิชาบรหิารงานตำรวจ 

13 น.ส.ศศิมา จันทมา ม.6/8 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  

สาขาวิชาบรหิารงานตำรวจ 

14 น.ส.ดวงกมล ชัดสุวรรณ ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 

15 นายสทิธิชัย พวงประเสริฐ ม.6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

16 นายอนุวิทย์ ดวงเอก ม.6/9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

17 นายศิวกร สสีุข ม.6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

18 น.ส.ลักษิกา จันทรัตน์ ม.6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

19 น.ส.ปรางค์ทิพย์ วรภักดี ม.6/9 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย 

20 น.ส.อภิญญา อิ่มเพชร ม.6/10 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ 

21 น.ส.ธนพร เมฆหมอก ม.6/10 วิทยาการจัดการ แขนงวิชาการโฆษณาและ 

สื่อสารการตลาด 

22 น.ส.ภัทรวดี วุฒวิงศ์เสรี ม.6/10 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 

23 น.ส.ฐิติภา 

 

ภู่ด้วง 

 

ม.6/10 วิทยาการจัดการ แขนงวิชาการโฆษณาและ 

สื่อสารการตลาด 

24 น.ส.ธีรดา 

 

 

มากคำ 

 

 

ม.6/10 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ  

(การจัดส่งสินค้าทางอากาศ) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายวรรธนะ ผายม ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์  

สาขาวิชาดนตรีสากล 
 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   จำนวน  7 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายศักดิโชติ 

 

ปั้นทอง 

 

ม.6/2 โรงเรียนการเรือน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ 

2 นายชยากร 

 

อัจฉริยะประดษิฐ์ 

 

ม.6/7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 นายพัสกร 

 

จันทนสาร 

 

ม.6/8 โรงเรียนการเรือน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ 

4 น.ส.ศุจินันท์  สทิธี ม.6/8 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

5 นายรชฏ 

 

อาจย่ิง 

 

ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

6 นายจิณณพัต 

 

วาดเขียน 

 

ม.6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และ

เทคโนโลยีดิจทิัล 

7 น.ส.ณัฐชยา 

 

จันทร์ไพจิตร์ 

 

ม.6/10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน  10 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายวรพงษ์ 

 

กองมา 

 

ม.6/2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2 น.ส.พิชชาพร  

 

ไพบูลย์ธนจิตต์ 

 

ม.6/7 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี

มัลติมเีดยีและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

3 น.ส.ศิรประภา ทิมแสง ม.6/10 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

4 น.ส.ณิชาภัทร พ่ึงพงษ์ ม.6/10 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

5 น.ส.นงนภัส รัตนปภานันท์ ม.6/10 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

6 น.ส.ศิรประภา นามเมือง ม.6/10 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

7 น.ส.ศิริกานต์ ศุภกานต์ ม.6/10 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

8 น.ส.ถุงแป้ง ฉายพ่ึง ม.6/10 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

9 น.ส.กิ่งดาว 

 

ก๋าวงษ์ 

 

ม.6/10 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการบรกิาร 

10 น.ส.ศศิธร 

 

กาดกอเสริม 

 

ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 
 

 

 



มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวน  9 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปวริศา พันกา ม.6/1 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชากายภาพบำบัด 

2 น.ส.มิรันตี ธีระเวช ม.6/2 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาปัญญาประดษิฐ์

ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

3 น.ส.ภัทร์นรา   ร่ืนอารมย์ ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

4 น.ส.ศิวาการ รักเหลอื ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

5 น.ส.เกศราภรณ์ จินพละ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

6 นายจารุเดช 

 

พิผ่วนนอก 

 

ม.6/4 คณะวิทยาการสารสนเทศ  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7 น.ส.ชญาดา 

 

สสีวาด 

 

ม.6/5 คณะวิทยาการสารสนเทศ  สาขาวิชาปัญญาประดษิฐ์

ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

8 น.ส.เกวลนิ ทองดอนน้อย ม.6/8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานติิศาสตร์ 

9 น.ส.ปิยะนุช เดชจำเริญ ม.6/8 คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าและการจัดการ 

โลจิสติกส์ 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายพัสยศ 

 

น้ำใส 

 

ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  3 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.สรัญญา นิลมณี ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2 น.ส.วรรณิกา พรมนิมติร ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3 นายรณกฤต ครา้มสมอ ม.6/6 คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปุณณดา ชุ่มชูศาสตร์ ม.6/6 คณะวิจติรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายปรวิิชญ์ เจริญสุขจิระ ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานเิทศศาสตร์บูรณาการ 



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ทิพย์สุดา วารีย์ ม.6/1 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  3 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายกิตติ ติดตารัมย์ ม.6/4 คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

2 น.ส.จิดาภา สาสีดา ม.6/5 คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

3 น.ส.บุษกร 

 

แสนสุข 

 

ม.6/7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ตรีรัตน์ หนูขวัญแก้ว ม.6/7 คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.บัวชมพู กล่ินสุคนธ์ ม.6/7 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

สถาบันด้านพยาบาล - สาธารณสุข   จำนวน  4  คน 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช  จำนวน  2 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธัญญรัศม์ 

 

สุทธภานลนิสิริ 

 

ม.6/2 วิทยาลัยพัฒนามหานคร   

สาขาวิชาการบรกิารธุรกิจการบิน 

2 น.ส.กุลจิรา อุทุมพร ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย์และห้องผ่าตัด 
 

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.วิชญาดา 

 

นิยมศรี 

 

ม.6/1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 

สาขาวิชารังสีเทคนคิ 
 

 

 

 



วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.อิศริยา หอมดอกไม ้ ม.6/5 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 

มหาวทิยาลัยเปิด   จำนวน  12  คน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จำนวน  12 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายต้นตระกูล ศันสนะโชติรัศมี ม.6/3 คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานติิศาสตร์ 

2 นายกานต์นภัส ศักด์ิดี ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนคิ 

3 น.ส.ปราณปรยีา เขื่อนหิน ม.6/7 คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

4 น.ส.จิดาภา สุชาตพิงษ์ ม.6/9 คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานติิศาสตร์ 

5 น.ส.สริิพชรวรรณ จันทร์สด ม.6/9 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

6 น.ส.อนิสร ลุเอี่ยม ม.6/9 คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

7 น.ส.เมธาพร วงศ์อภัย ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

8 น.ส.ฉัตรธิดา กวีกจิสำราญ ม.6/9  

9 นายสุเมธ ข้องม่วง ม.6/10 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน 

10 น.ส.สุภาพร พลไกร ม.6/10 คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

11 น.ส.นาตาชา ไชยบุตร ม.6/10 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

12 น.ส.ยลธิดา มุธุวรรณ ม.6/10 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน  53  คน 
 

สถาบันการบินพลเรือน  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายสายฟ้า วิชชุจุฑากุล ม.6/1 สาขาวิชานายช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 
 

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายณรงค์ฤทธิ์ 

 

พานชิกุล 

 

ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จำนวน  22 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายณัฐพล พงษ์สุธถีาวร ม.6/1  

2 นายณรงค์วุฒิ เพ็ชรบุญศรี ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 

3 น.ส.รมย์รวินทร์ 

 

ประเสริฐ 

 

ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และ

โซ่อุปทาน 

4 น.ส.บุศราทิพย์  วรรณพันธุ์ ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 

5 นายวนัช สกุลวิศุทธ์ ม.6/5 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

6 น.ส.มาลนีิ วรรณทอง ม.6/5 คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 

7 นายโชติภูมิพัฒน์ อิงอนุรักษ์สกุล ม.6/6 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ  

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

8 นายปณภัทร 

 

แซ่ว่อง 

 

ม.6/6 คณะนเิทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์  

(มุ่งเน้นการโฆษณาดจิิทัล) 

9 นายรชตะ สุดศรี ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

10 นายสหชาติ เกียรติชานน ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

11 น.ส.นันทิดา 

 

เผ่าศิริ 

 

ม.6/6 คณะนเิทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์  

(มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์) 

12 นายชินภัทร 

 

เข็มทอง 

 

ม.6/7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

และหุ่นยนต์ 

13 นายนนทกานต์ 

 

ภูริษี 

 

ม.6/7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 

14 นายณัฐวุฒิ 

 

ธัญญเจรญิ 

 

ม.6/7 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และการผลติสื่อสตรีมมงิ 



มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

15 นายกฤษณะ 

 

ตันยศ 

 

ม.6/7 คณะนเิทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ และการผลติสื่อสตรีมมงิ 

16 น.ส.ปทิตตา 

 

คณาธิกุล 

 

ม.6/7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 

17 น.ส.ลลิตภัทร ชมชื่น ม.6/7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

18 น.ส.ศศิกานต์ 

  

บัวทอง 

 

ม.6/8 คณะนเิทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง 

19 น.ส.อรนรินทร์ 

 

มงคลพันธ์ 

 

ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 

20 น.ส.ธันย์ชนก นันทเดชวงศ์ ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดจิิทัล 

21 น.ส.มิรินดา 

 

ณัฏฐวรรธนะ 

 

ม.6/9 คณะนเิทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการ

จัดการนิทรรศการและการประชุม 

22 น.ส.ศรัณยพร สุวรรณวิศาล ม.6/10 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตเนือ้หาสร้างสรรค์

และประสบการณ์ดิจทิัล 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวน  5 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ไอรนิ หงสพันธ์ ม.6/3 วิทยาลัยการออกแบบ  

สาขาวิชาการออกแบบนเิทศศิลป์ 

2 น.ส.สุพิชฌา 

 

ทิพย์โภชน์ 

 

ม.6/5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

สาขาวิชาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์ 

3 นายโกศัลย์ อิสระไพศาล ม.6/8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

4 น.ส.ธรรชนก เนือ้แก้ว ม.6/8 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

5 น.ส.อารยีา เชือ้แก้ว ม.6/8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จำนวน  7 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ภัทรดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.6/6 คณะดจิิทัลมเีดยี สาขาวิชาดจิิทัลอาร์ตส์ 

2 น.ส.ภรวินี บรรยง ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 

3 นายพงศธร บุนนาค ม.6/9 คณะนเิทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 



มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

4 นายธีรศักดิ์ นามกรณ์ ม.6/9 คณะศิลปะศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

5 นายณัฎฐ์ วงศ์พันธรรม ม.6/9 คณะดจิิทัลมเีดยี  

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 

6 น.ส.เปมิกา เศรษฐกานนท์ ม.6/9 คณะดจิิทัลมเีดยี สาขาวิชาดจิิทัลอาร์ต 

7 น.ส.เพ็ญพิชชา ไวปิติ ม.6/9 คณะดจิิทัลมเีดยี สาขาวิชาดจิิทัลอาร์ต 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน  6 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.อัญธิชา วงศ์สุพิชชา ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 

2 น.ส.เบญจวรรณ 

 

 

แสงจั่น 

 

 

ม.6/2 วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  

สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ  

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

3 น.ส.ณิชกานต์ โมรานลิ ม.6/2 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4 นายณัฐภัทร รักษา ม.6/8 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจดจิิทัล 

5 น.ส.เบญญาภา อ่ำเล็ก ม.6/8 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจทิัล 

6 น.ส.พนิตนันท์ ปานดำ ม.6/10 วิทยาลัยบรหิารธุรกิจและนวัตกรรมการบัญชี 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
 

สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ จำนวน  5 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายณรงค์ ทวนประเสริฐ ม.6/7 คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ 

2 น.ส.นงนภัส วุฒสิาร ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ 

3 นายณัฐวุฒิ คำคม ม.6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

4 นายศุภวิชญ์ จันสวยดี ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ 

5 น.ส.กัญญาภัค บุญสังข ์ ม.6/9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน  3 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.มลธิชา ฉ่ำเกิด ม.6/3 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

2 นายนนทวัฒน์ อ่อนลมูล ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3 น.ส.ปุญญิศา พุทโธ ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 นายณภัทร กล่ินหม่น ม.6/8 คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 
 

วิทยาลัยดุสิตธานี  จำนวน  2 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธิติยา เกตุคำ ม.6/6 สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

2 น.ส.พิชชาภา อนันต์สุขธรรม ม.6/6 สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน  2  คน 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC) จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.กชพร มะกล่ำศรี ม.6/5 สาขาวิชาบัญชี 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบรหิารธุรกิจ  จำนวน  1 คน 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา 

1 น.ส.ศศิกานต์ ปิ่นสุข ม.6/9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ศึกษาต่อต่างประเทศ  จำนวน  1  คน 
 

ลำดับ ช่ือ นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย/ประเทศ 

1 น.ส.ประภาภรณ์ 

 

ลอ้มวงษ์ 

 

ม.6/10 สาขาวิชาธุรกิจจีน – ภาษาอังกฤษ,Jimei University,

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

 

 

 

 


