
 

  



 

  



 

  



 

สรุปการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ปกีารศึกษา 2564 

 

 

ประเภทของการศึกษา 
 

รวม 
 

คิดเป็นร้อยละ 
 

1. โรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเดิม    

   (โรงเรยีนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี) 

 

414 72.50 

 

2. โรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญอื่นๆ 
 

17 2.98 

           - รัฐบาล                                              (16 คน)                                            
 

           - เอกชน                                                (1 คน)                                            
 

 

3. สถาบันอาชวีศึกษา 
 

136 
 

23.82 

            - รัฐบาล                                             (17 คน)   

            - เอกชน                                            (111 คน)   

            - ในกำกับสถาบันอุดมศึกษา                     (8 คน)   

4. อื่นๆ  4 0.70 

           - การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)                   (2 คน)   

           - รอจบการศึกษา                                    (2 คน)   
 

จำนวนนักเรยีนทั้งหมด 
 

571 
 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปการตดิตามผลการศึกษาของนักเรยีนชันมธัยมศึกษาปทีี ่3 

โรงเรยีนเทพศิรินทร ์นนทบุร ี ปกีารศึกษา 2564 

ประเภทของการศกึษา จำนวน (คน) 

สถาบันการศึกษาของรัฐ  

     - สถาบันการศึกษาสายสามัญของรัฐบาล 430 

          โรงเรียนเทพศิรนิทร์ นนทบุรี                                                          (414 คน)                                            

          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี                             (1 คน)  

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                                                            (1 คน)  

          โรงเรียนโยธินบูรณะ                                                                       (3 คน)  

          โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ                          (1 คน)  

          โรงเรียนเชยีงยืนพิทยาคม                                                                 (1 คน)  

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี                                                  (1 คน)  

          โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ นนทบุรี                                        (2 คน)  

          โรงเรียนศรบีุญยานนท์                                                                    (2 คน)  

          โรงเรียนปากเกร็ด                                                                          (1 คน)  

          โรงเรียนราชวินติ นนทบุรี                                                                 (3 คน)  

      - สถาบันการศึกษาสายอาชีพของรัฐบาล 17 

          วิทยาลัยอาชีวศกึษาเสาวภา                                                              (4 คน)  

          วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี                                                                (11 คน)  

          วิทยาลัยอาชีวศกึษาธนบุรี                                                                (2 คน)  

      - สถาบันการศึกษาสายอาชีพในกำกับสถาบันอุดมศกึษา 8 

          โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื                                (6 คน) 

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตร ปวช.                        (2 คน)  

      - การศึกษานอกระบบ 2 

          การศกึษานอกโรงเรียน   

 

 

 

 

 



 

ประเภทของการศึกษา จำนวน (คน) 

สถาบันการศึกษาของเอกชน  

     - สถาบันการศึกษาสายสามัญของเอกชน 1 

          โรงเรียนวรรัตน์ศกึษา นนทบุรี                                                            ( 1 คน )  

      - สถาบันการศึกษาสายอาชีพของเอกชน 111 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี                                      ( 10 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์                                                            ( 7 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ                                                 ( 14 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)                                                  ( 10 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีตัง้ตรงจติรพณิชยการ                                             ( 8 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนนิ                                              ( 4 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล                                                             ( 3 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน                                                                 ( 4 คน )  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภวิัฒน์                                                        ( 4 คน )  

          วิทยาลัยอาชีวศกึษาเอกชน ไม่ระบุชื่อสถาบัน                                        ( 47 คน )  

ไม่ศกึษาต่อ/ รอจบการศึกษา 2 

รวม 571 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ปกีารศึกษา 2564 

 

 

ประเภทของการศึกษา 
 

รวม 
 

คดิเป็นร้อยละ 
 

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

295 
 

71.78 
 

2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

83 
 

20.19 
 

3. ศึกษาต่อต่างประเทศ 

 

3 
 

0.73 
 

4. รอศกึษาต่อปีการศกึษาต่อไป 
 

24 
 

5.84 
 

5. ประกอบอาชีพ 

 

5 
 

1.22 
 

6. รอจบการศึกษา 
 

1 
 

0.24 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
 

411 
 

100 

 

  



สรุปการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ปกีารศึกษา 2564 

 

สถาบันการศึกษา 
 

จำนวน (คน) 
 
 

คดิเป็นร้อยละ 
 

 

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   (5 กลุ่ม) 295 71.78 

มหาวิทยาลัยปิด (38 สถาบัน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 1.70 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 2.92 

มหาวิทยาลัยมหดิล 16 3.90 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 29 7.06 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 62 15.09 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 19 4.62 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 35 8.52 

 พระนครเหนอื            (24 คน)   

 ธนบุรี                        (6 คน)   

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (5 คน)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 25 6.08 

 ธัญบุรี                       (3 คน)   

 พระนคร                   (13 คน)   

 กรุงเทพ                     (3 คน)   

 สุวรรณภูมิ                  (1 คน)   

 รัตนโกสินทร์                (5 คน)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 7.79 

 สวนสุนันทา               (21 คน)    

 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา    (5 คน)     

 จันทรเกษม                 (1 คน)   

 พระนคร                     (1 คน)   

 ธนบุรี                        (2 คน)   

 วไลยอลงกรณ์              (1 คน)   

 เชยีงใหม่                     (1 คน)   

 

 



 

 

สถาบันการศึกษา 
 

จำนวน (คน) 
 

คดิเป็นร้อยละ 
 

มหาวิทยาลัยปิด 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 9 2.18 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 5 1.22 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 1.22 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 0.97 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 0.73 

มหาวิทยาลัยบูรพา 8 1.95 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 0.24 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 0.24 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 0.49 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 0.24 

สถาบันด้านพยาบาล – สาธารณสุข  ( 9 คน ) 

สถาบันพระบรมราชชนก  

กระทรวงสาธารณสุข 

6 1.46 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2 0.49 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 0.24 

สถาบันด้านทหาร – ตำรวจ  ( 2 คน ) 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 1 0.24 

โรงเรียนนายรอ้ยตำรวจ 1 0.24 

สถาบันด้านกีฬา   ( 2 คน ) 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

วิทยาเขตกรุงเทพ 

2 0.49 

มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ ( 6 คน ) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 6 1.46 

2. สถาบันอุดมศกึษาเอกชน    (14 สถาบัน) 83 20.19 

สถาบันการบินพลเรือน 3 0.73 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ 1 0.24 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16 3.90 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม 18 4.38 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 13 3.17 
 

 



 

 

สถาบันการศึกษา 
 

จำนวน (คน) 
 

คดิเป็นร้อยละ 
 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มหาวิทยาลัยรังสติ 14 3.40 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 7 1.70 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 0.49 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 1 0.24 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 1 0.24 

มหาวิทยาลัยสยาม 3 0.73 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 1 0.24 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2 0.49 

วิทยาลัยดุสิตธานี 1 0.24 

3. ศึกษาต่อต่างประเทศ 3 0.73 

            ประเทศนอร์เวย์                           (1 คน)   

            สาธารณรัฐประชาชนจนี                (2 คน)   

4. รอศึกษาต่อปีการศึกษาต่อไป 24 5.84 

5. ประกอบอาชีพ 5 1.22 

6. รอจบการศึกษา 1 0.24 

รวม  411  100 



 

 

  



ตารางเปรียบเทยีบแสดงจำนวนนกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6  

ปีการศกึษา 2562, 2563 และ 2564 ของโรงเรียนเทพศริินทร์  นนทบุรี   

ท่ีสอบคัดเลอืกได้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ของรฐั 

 

 

ประเภทของการศกึษา 

 

 

ปีการศึกษา 

2562 
 

 

 

ปีการศึกษา 

2563 
 

 

ปีการศึกษา 

2564 
 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

จำนวน 

(คน) 
 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

 

322  

 

337 
295 

มหาวิทยาลัยปิด    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 9 7 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 34 12 

มหาวิทยาลัยมหดิล 15 15 16 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 32 34 29 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 67 48 62 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 21 32 19 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ    

 พระนครเหนอื 36 25 24 

 ธนบุรี 4 6 6 

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5 11 5 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 26 38 25 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 33 31 32 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 13 7 9 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 8 10 5 

มหาวิทยาลัยบูรพา 8 9 8 

มหาวิทยาลัยนเรศวร - 1 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา 4 3 - 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 4 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 1 5 
 

 

 

 



 

 

ประเภทของการศกึษา 

 

 

ปีการศึกษา 

2562 
 

 

 

ปีการศึกษา 

2563 
 

 

 

ปีการศึกษา 

2564 
 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 - 3 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 1 - 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 3 2 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1 1 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 1 - 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - - 1 

สถาบันด้านพยาบาล - สาธารณสุข    

สถาบันพระบรมราชชนก  

กระทรวงสาธารณสุข 
2 1 6 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - - 2 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา  

สภากาชาดไทย 
1 - - 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 6 2 1 

           วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และ     

           สาธารณสุข กาญจนาภเิษก 
1 - - 

           วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร  

           จังหวัดสุพรรณบุรี 
1 - - 

           วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - 1 - 

มหาวิทยาลัยเปิด    

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4 12 6 

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 - - 

สถาบันด้านทหาร – ตำรวจ    

โรงเรียนจ่าอากาศ 2 - - 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 1 - 1 

โรงเรียนนายสิบทหารบก 1 - - 

โรงเรียนนายรอ้ยตำรวจ - - 1 
 



 

 

ประเภทของการศกึษา 

 

 

ปีการศึกษา 

2562 
 

 

 

ปีการศึกษา 

2563 
 

 

 

ปีการศึกษา 

2564 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

 

จำนวน 

(คน) 
 

 

สถาบันด้านการกีฬา    

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 - 2 
 

 

 

 

  



 

 

  



การติดตามผลการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จำนวน        295  คน 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน  7 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกิตติกวินท์ กิตติสรนันท์ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 

2 น.ส.ภาวิน ี รอดดำ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

3 นายทักษิณาวัตร์  ปริญญาวชิรกุล ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 

4 น.ส.ปุญญิศา  บุญเลิศ ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 
5 น.ส.ภัคจิรา  เชื้อจ๋าย ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
6 นายธีริทธิ์ ทองติด ม.6/5 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 
7 น.ส.รุ่งทิพย์ บุญเติม ม.6/6 คณะอักษรศาสตร์  

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำนวน  12 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.รุ่งไพลิน คงสอน ม.6/1 คณะเศรษฐศาสตร์ 

2 น.ส.จิรัชยา  สังข์เพ็ชร ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

3 น.ส.ญาดารินทร์ พิลึก ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

4 นายกษิเดช ขุนทิพย์มาก ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์เละเทคโนโลยี  
สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตร 

5 น.ส.กชกร สวัสดีมูล ม.6/3 คณะนิติศาสตร์ 

6 นายนวพล ชินผา ม.6/4 คณะนิติศาสตร์ 

7 น.ส.อาฐิกรพรรณ ช้างพันธ์ุ ม.6/5 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การวิจัยทางสังคม 

8 นายบุริศร์พล  ราชขันธ์ ม.6/6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา 

9 น.ส.พิมพ์นารา  วาสนาอาชาสกุล ม.6/6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาพัสตราภรณ์แฟชั่นและสิ่งทอ 

10 นายโชติวุฒ ิ กองแดน ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

11 นายณพวุฒิ ศรีบรรเทา ม.6/9 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนและเอกชน 

12 น.ส.อรรวินท ์  เย็นอุทก ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 



 

มหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน  16 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายคณินพัฒน์  จันทะศรี ม.6/1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2 นายณัชพล มิ่งมหาพันธ์ ม.6/2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3    นายนิติภูม ิ ศรีอินทร์ ม.6/2 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
4 นายสหัสวัต สุพิศ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 
5 น.ส.ธนวรรณ เอ้ียวโพธิเงิน ม.6/2 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
6 น.ส.ภัณฑิรา ชัยศิริ ม.6/2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
7 น.ส.ณัฏฐ์ฐา เจตนานุศาสน์ ม.6/3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
8 น.ส.พิมพ์นารา  อดุลจันทรศร ม.6/3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
9 น.ส.ปุณยนุช เพชรรัตน์ ม.6/3 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเวชระเบียน 
10 นายพุทธิพงศ์  มาลัยนาค ม.6/4 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
11 น.ส.สชุาวด ี  แซ่ลิ้ม ม.6/4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
12 น.ส.ถิรณิชา  นิลนาม ม.6/6 วิทยาลัยศาสนศึกษา ปรัชญา ศาสนา สาขาวิชาศาสนศึกษา 
13 น.ส.ลภัจภรณ ์ เกษมจีรสุรัชต์ ม.6/8 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
14 นายนัฐณภัชช ์ รัตนพันธุ์ ม.6/9 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา 
15 น.ส.ขวัญชนก หนูประสิทธิ์ ม.6/9 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ  

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
16 น.ส.สายสวรรค์ แก้วกุลวงค์ ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จำนวน  29 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.สชุาดา  บุญทิน ม.6/2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
2 น.ส.จิดาภา  ศรียาภัย ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
3 น.ส.พชรมล ม้าทอง ม.6/2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 
4 นายธนวรรธน ์  ธนอภิบูรณ์พร ม.6/3 คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง 

วิชาเอกการจัดการและพัฒนา 
5 น.ส.นภัทร  พฤกษนิยพงศ์ ม.6/3 คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง 

วิชาเอกการจัดการและพัฒนา 
6 น.ส.สิริญาพร เกิดสีหาวรัตน์ ม.6/3 คณะเภสัชศาสตร์ 



 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

7 น.ส.รสริน ฤทธิ์ธงชัยเลิศ ม.6/4 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
สาขาวิชาเอกจิตรกรรม 

8 นายธนรัชต์  ศุภเลิศ ม.6/5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 

9 นายณัฐวุฒิ แสงภักดิ์ ม.6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
10 น.ส.ชญากานต์  อนุอัน ม.6/6 คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี 
11 น.ส.ภูรชิา  จูฑะจันทร์ ม.6/6 คณะอักษรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ทั่วไป (ไม่แยกสาขาวิชา) 
12 นายศักดา  ปะริโต ม.6/7 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา 
13 นายอัษฎา กิตติสัทโธ ม.6/7 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา  

วิชาเอกภาษาเกาหลี 
14 น.ส.ไอลดา บุญสุทธิ์ ม.6/7 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนและเอกสาร 
15 น.ส.สิริยากร เตชะสัตยา ม.6/7  
16 นายกฤษณ์ ผาสุกรรม ม.6/8  
17 นายวัชริศ  สำเนียงเย็น ม.6/9 คณะอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชา) 
18 นายปิยะพงษ์  จุดสามัคคี ม.6/9 คณะอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชา) 
19 นายชยากร  ธงขาว ม.6/9 คณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา 
20 นายปฏิญญา  นาคมา ม.6/9 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา  

วิชาเอกภาษาเวียดนาม 
21 น.ส.ณัฐชา  คำนึง ม.6/9 คณะอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชา) 
22 น.ส.ปณิตา  พูนสวัสดิ์ ม.6/9 คณะอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชา) 
23 น.ส.ญาณิกา  บุญเกื้อหนุน ม.6/9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
24 น.ส.ภัคษ์ศิณี  ปรีชาธนะบัณฑิต ม.6/9 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
25 นายนันทพันธ์ ชาแก้ว ม.6/10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สาขาวิชาการออกแบบอินเตอร์แอคทีฟและแอปพลิเคชัน 
26 นายบวรนันท์ ขนชัยภูมิ ม.6/10 คณะการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ 
27 น.ส.พัชริดา  ลีฉลาด ม.6/10 คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย 
28 น.ส.กิตติญา  ผุยดา ม.6/10 คณะอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชา) 
29 น.ส.นิพาพันธุ์  คุ้มพันแย้ม ม.6/10 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน  62 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธนภูมิ แซ่เจี่ย ม.6/1 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2 นายปรัชญ์ธนัชชัย ธเนศวณิชย์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3 นายพุฒิกานต์  วรัชญ์เฉลิมกุล ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
4 นายณัฐพล มีพจน์เพราะ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
5 นายเมธิพัฒน์ นาภะสินธุ์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
6 น.ส.ภูรชิญา   พัชรสรวุฒิ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา 
7 น.ส.กริมประภา  เกิดประกอบ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

8 น.ส.จิราพัชร ศรีระพันธ์ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

9 นายปพนวิช ติดตารัมย์ ม.6/2 คณะประมง สาขาวิชาประมง 

10 นายณัฐภัทร เคลือบทอง ม.6/2  

11 น.ส.วรันธร ทรัพย์ละออ ม.6/2 คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

12 น.ส.บุญธิดา  แก้วหนองปิง ม.6/2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

13 น.ส.บุณฑริก   สุขใจมิตร ม.6/2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อุตสาหกรรมบริการ 

14 น.ส.ชลลดา  ทองแท้ ม.6/2 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 

15 น.ส.ศุภากร เชิดศรี ม.6/2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ 

16 น.ส.สุพิชฌาย ์ ทรัพย์คต ม.6/2 คณะเศรษฐศาสตร์  

17 น.ส.ณัฐริกา ธาตุทอง ม.6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

18 นายวลงกร ปาณานนท์ ม.6/3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

19 นายสหชัย           อินบุญ ม.6/3 คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ 

20 นายปัณณวิชญ์  ธีระพนิตนันท์ ม.6/3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาโลจิสติกส์ 

21 น.ส.ชนัดดา สามิภักดิ์ ม.6/3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

22 น.ส.ภวิษย์พร แย้มสุวรรณ ม.6/3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

23 น.ส.โศจิรัตน ์  แสนสุพันธุ์ ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกสัตววิทยา 

24 น.ส.วริศรา  ทองเที่ยงตรง ม.6/3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบัญช ี

25 น.ส.ชลธิชา  จันทร์ดี ม.6/3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

26 นายชลชาติ  จอเจริญพานิช ม.6/4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 

27 นายสิทธิกร  เพ็งสุมา ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

28 นายนัฐพงษ์  ศรีกะกุน ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ 
 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ) 
ลำดับ            ชื่อ – นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 
29 นายอธิป  บุญสอาด ม.6/4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน 
30 นายดรากอน อาษาสุข ม.6/4 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ ์

31 น.ส.สุพิชญา ผากาเกตุ ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 

32 นายพัชรพล ยอดราช ม.6/5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

33 นายบวรวิชญ ์ สาดี ม.6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

34 นายณัฐนนท์ อรุณรักษา ม.6/5 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาวิชาเกษตร 
และสิ่งแวดล้อมศึกษา 

35 น.ส.ปวชิญา ไกรกรรวีวะกุล ม.6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญช ี

36 น.ส.มณีรัตน์ สวาทรัมย ์ ม.6/5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

37 น.ส.พลอยไพลิน  ประจิตต์ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

38 น.ส.รมฌ์รวินษ์   ทรัพย์ประไพ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

39 น.ส.ขวัญหทัย  โค ม.6/6 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

40 น.ส.วรกานต์   อนันต์สุขเกษม ม.6/6 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

41 น.ส.พลอยชมพู สิงห์ใจ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 

42 นายภัทร พัดเพ็ง ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

43 นายนนทพันธ์ ดีประยูร ม.6/7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด 

44 น.ส.กัญญาภัทร น้อยเพ็ง ม.6/7 คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ ศรีราชา  
ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 

45 น.ส.ชลธิชา เลื่อมใส ม.6/7 คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

46 น.ส.อาภากร เอ่ียมจ้อย ม.6/7  

47 นายธัญชนิต  หงษาภิรมย์ ม.6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

48 นายภูผา จินดาไทย ม.6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด 

49 นายกุมภาพันธ์ อินทมนต์ ม.6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด 

50 นายอัษฎายุธ ศิริสอางค์ ม.6/8  

51 น.ส.รวภิา พุฒาพิทักษ์ ม.6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 

52 น.ส.วิมลสิร ิ กันจินะ ม.6/8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี 

53 น.ส.วราภรณ์  พิสุทธ์ิพงศานนท์ ม.6/8 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

54 นายณดล  พละกุล ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

55 นายศรัณยู  ชำเลืองฤทธิ์ ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

56 นายยศรพี  กลิ่นโกมุท ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
 
 
 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ) 
ลำดับ            ชื่อ – นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 
57 น.ส.ขวัญชนก  พรหมทัต ม.6/9 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 

58 น.ส.กมลทิพย์   ชาวงษ ์ ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

59 น.ส.กิตติยาภรณ์  ใจยะคำ ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

60 น.ส.ณิชา สุทธิพงศ์พิธาน ม.6/10 คณะอุตสาหกรรมการบรกิาร  
สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจท่องเท่ียว 

61 น.ส.พิมพ์ลภัส รักสุข ม.6/10 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ 

62 น.ส.ญาณิศา อ้นยวง ม.6/10 คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
และอุตสาหกรรมไมซ ์

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จำนวน  19 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายภูมิรัฐ  พิพัฒน์ปัทมากร ม.6/1 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่)  
2 น.ส.พุฒิพร  เลาหไทยมงคล ม.6/1 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
3 นายเพชรศิลา สีบุญเรือง ม.6/2 คณะเศรษฐศาสตร์  
4 น.ส.ณัฏฐนชิา   ระเบียบโพธิ์ ม.6/2 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
5 น.ส.ฐานิตา 

  
ชินศรี 
 

ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
วิชาเอกภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส 

6 น.ส.สิรินดา  นุชยิ้มย่อง ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
7 น.ส.อักษรา  เที่ยงตรง ม.6/3 คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 
8 น.ส.มุทิตา มงคลกิจธำรง ม.6/3 คณะพยาบาลศาสตร์  
9 น.ส.กิรณา ปรึกษาตน ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาการเงิน 
10 นายภูริภัทร บัวคง ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนาธรรมอาเซียน 
11 น.ส.ณัฐมล 

 
แซฉั่ว 
 

ม.6/7 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา 
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง 

12 น.ส.จิรัชญา อู๊ดน้อย ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาการบัญชี 
13 น.ส.ณัฐมน ระเด่นอาหมัด ม.6/8 บริหารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาการบัญชี 
14 น.ส.หรรษมล ยิ้มประดิษฐ์ ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาการโรงแรม 
15 น.ส.เพียงดาว  พันธ์สวัสดิ์ ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
16 น.ส.ศุภจิรา แช่เจียม ม.6/9 คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
17 น.ส.จอมขวัญ  จันทวงศ์ ม.6/10 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
18 น.ส.วทันยา  โตชัยศรี ม.6/10 คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
19 น.ส.ปัณฑิตา ทิพรัตน์ ม.6/10 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จำนวน  24 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 
นายทยากร จีนโน 

ม.6/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลย ี

2 นายฐิตนิัย วิจิตรสาร ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 
3 นายภาสกร แช่มประสทิธิ ์ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
4 น.ส.ชุติรัตน ์

 
ปิ่นทอง 
 

ม.6/1 คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการจัดการออกแบบ
ภายในและพฒันาธุรกิจ 

5 น.ส.ปวันรัตน ์ ศรีสัจจา ม.6/1 คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน 
6 น.ส.วรรณรัตน์ จีนกสิกรรม ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
7 น.ส.พรมพร 

 
เอ่ียมใหญ่ 
 

ม.6/2 คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ  
สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ 

8 นายยุทธนา 
 

เทศทอง 
 

ม.6/3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 

9 นายณัฐพนธ ์
 

เนติธรรมกุล 
 

ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
และอุปกรณ์การเเพทย์ 

10 น.ส.รมย์รัมภา วาณิชย์ธราสกุล ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
11 น.ส.พิมพ์มาดา 

 
รัตนวงศ ์
 

ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
สาขาวชิาฟสิิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) 

12 น.ส.คณัสนนัท ์ วิทยาเรืองสุข ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
13 นายธีรเมธ 

 
ภัทรพิสิฐโชค 
 

ม.6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงโทรคมนาคม 

14 นายธีรภัทร 
 

ภัทรพิสิฐโชค 
 

ม.6/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงโทรคมนาคม 

15 น.ส.ฐิติมา หงส์อ่อน ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
16 นายยศวนิท ์

 
ชุ่มชื่น 
 

ม.6/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
การออกแบบและสร้างเคร่ืองจกัรกล 

17 นายธนกฤต ประดา ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
18 น.ส.ชนัญญา มาขำ ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
19 น.ส.ชนิตา ภูผา ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
20 น.ส.ภาณิวรรณ โตธัญญะ ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
21 น.ส.ธนัชชา 

 
แตงแก้ว 
 

ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
และอุปกรณ์การแพทย ์

22 นายธนภณ ทองสุทธิ ์ ม.6/6  
23 นายธนกิตติ ์ พุทธชาต ิ ม.6/6 คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ 
24 นายวฒันพงษ ์

 
ขันทะร ี
 

ม.6/7 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ภาควิชาการพฒันาธุรกิจ 
และทรัพยากรมนษุย ์



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จำนวน  6 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปาลิตา 
  

ฤกษ์สมุทร 
 

ม.6/1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 

2 นายธีระพงษ์ 
 

แซ่กัว 
 

ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอกไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม 

3 น.ส.นัชนัน 
  

สุขวันดี 
 

ม.6/4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 

4 น.ส.ชินาภรณ์   นคร ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5 น.ส.เยาวมาลย ์ จุลรัตน์ ม.6/5 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย 
6 น.ส.พิมพ์ญาดา 

 
สุขสมบูรณ์ 
 

ม.6/5 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย 
วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จำนวน  5 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.จิรสุดา แก้วน้อย ม.6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

2 นายทักษิณ  เชี่ยวกล ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3 นายวชิรวิทย ์  นาคคง ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
4 น.ส.ธวัลรัตน ์  ภัทรนาวิก ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
5 น.ส.พิมพกานต์ ธรรมนิตย์นิยม ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและ 

การบริการ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน  3 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.จุฑาศิณี พอกพูลขำ ม.6/3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
2 นายชลสิทธิ ์ โพธิ์ทอง ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าปลีก-การตลาด 
3 น.ส.สุเมธิน ี ซุ้นสุวรรณ์ ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการการบิน 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จำนวน  13 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธนวันต์ วงศ์เดชงาม ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
2 น.ส.อมลรดา ยาสุธา ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
3 นายภูริพงศ์  วันทา ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4 นายณัฐพัชร์ เกิดเรือง ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5 นายภัทรเวท แย้มเกษร ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
6 น.ส.อลิชา  ก่อวงศ์เมธี ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

7 นายพงพิสุทธิ์ 
 

พรมทอง 
 

ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พระนครเหนือ) 

8 นายปุญญพัฒน์ วงษ์สถิตย์ ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
9 นายภูวเนศ โสมภีร ์ ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
10 นายอภิวัฒน์ 

 
สว่างโคกกรวด 
 

ม.6/7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และะออกแบบแฟชั่น 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า และจัดการธุรกิจแฟชั่น  

11 นายกิตติกุล เผ่าคง ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
12 นายอภิวัฒน์ อารัศมี ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
13 น.ส.พิตตินันท์ เดชบุญมา ม.6/10 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จำนวน  3 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.อนัญญา เหลือคล้ำ ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
2 น.ส.อรวรา คุ้มสดวก ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
3 น.ส.ชนัญญา   เหมือนศรี ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายศุภกร กาบตุ้ม ม.6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (หลักสูตร 5 ปี) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน  5 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายพิพัฒน์ เกียรติสันติกุล ม.6/7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2 น.ส.ศศิธร แก้วคำ ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
3 นายปัณณวิชญ์ งามชื่น ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
4 นายธนภัทร มาเดช ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
5 นายภูรินท์ อินทรศร ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จำนวน  21 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.นิชาภัทร  ทำทอง ม.6/5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
2 น.ส.เบญจพร วงศาธรรมกุล ม.6/5 คณะอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมมีเดีย 
3 นายธีรภัทร ปิยนราพร ม.6/7 คณะครุศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
4 นายธีดนัย ไทยเลิศ ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
5 นายคุณานนต์ มโนกิจอุดม ม.6/7 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ 



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จำนวน  21 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

6 นายอนุชิต ชินชัยวณิชกูล ม.6/7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี 
7 น.ส.ประภัสสร   เคหะนาค ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการสังคม 

และวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 
8 น.ส.ภัทรมน  ขอดคำ ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 

และคอนเทนต์ 
9 น.ส.ธัญธร  ศรพรหมมาศ ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
10 นายเจษฎาพร ดนัยดุษฎีกุล ม.6/8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
11 นายพัษกร นะทะศิริ ม.6/8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 

และมัลติมีเดีย 
12 น.ส.เกวลินต ์ ก๋งเอม ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
13 น.ส.พิมพ์พร 

 
จันทร์อบ 
 

ม.6/8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
และมัลติมีเดีย 

14 น.ส.เนตรนภา  สุวรรณทัศน ์ ม.6/8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
15 น.ส.พิชชาพร  เพ็ชรกลับ ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
16 นายสรศักดิ์ แสงหิรัญ ม.6/9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี 
17 นายวีรพัฒน์ พูนวงษ์ ม.6/9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี 
18 น.ส.อมรพันธ์ นิยมพลอย ม.6/9 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
19 น.ส.พราว วีรวงศ์ตระกูล ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น 
20 น.ส.นภสัสร จอกเกล็ด ม.6/10 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
21 น.ส.อัจฉรียา 

 
บุญยัง 
 

ม.6/10 คณะวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จำนวน  5 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายวรรณกร ชัยชะบา ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิต
และโลจิสติกส์ 

2 นายยงยุทธ เรืองอภิรมย์ ม.6/7 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 
3 นายสราวุธ นำผล ม.6/9 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
4 นายณัฐกาญจน์ เอ้ียกิจเจริญ ม.6/9 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
5 นายสวัช สุขพิมาย ม.6/10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายอินทรวัต กันติ๊บ ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.วชิชุตา เย็นใส ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี จำนวน  2 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายกฤตวิทย์ สัตยากูล ม.6/10 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2 นายทักษิณ ทวันเวทย์ ม.6/10 คณระมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.จิรฐา สายเสมา ม.6/7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.สุทธาทิพย์ ศรีปินตา ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จำนวน  9 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายวุฒิพงศ์ บุ้งทอง ม.6/5 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
2 น.ส.ฟ้าลดา

  
คุ้มคำ ม.6/6 โรงเรียนการเรือน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ 

3 นายณัฐวุฒิ
  

นาคพิทักษ์ ม.6/8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 นายตรีทศ กุลวิทย์ ม.6/8 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว 

5 นายชินดนัย อยู่สุข ม.6/8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
6 นายคีรินทร์ เลิศวัฒนนนท์ ม.6/8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7 นายวสุว ี รัตนาไพศาลสุข ม.6/9 โรงเรียนการเรือน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ 
8 น.ส.ธิดารัตน ์ ศุภรัตน์ ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
9 น.ส.ปริชมน ดำรงวิกรัย ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จำนวน  5 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.สิริกร   เภอสม ม.6/6 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
2 นายภาณุพัฒน์ 

 
แสนแก้ว 
 

ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 

3 นายไตรรัตน์ แย้มบุญยิ่ง ม.6/8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4 น.ส.จิรัชยา มาสันเทียะ ม.6/10 สำนักจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
5 น.ส.ภรพรรณศิริ จุ้ยนวล ม.6/10 สำนักจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จำนวน  5 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายธีระชัย บุตรมงคล ม.6/3 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกโคเนื้อ 
2 น.ส.สุกัญญา  วรพิทักษ์ ม.6/5 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
3 นายชนะภูมิ มลธุรัช ม.6/8 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4 น.ส.น้ำฝน ชูเพชร ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
5 น.ส.กัญญาณัฐ  ดอนสนธิ์ ม.6/8 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน  4 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายวิทวัฒน์ นาคูณ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2 น.ส.ลินิน เตชะวิจิตรา ม.6/3 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
3 น.ส.รัญชน์รตาฒ ์ ตานแตง ม.6/7  
4 นายกันตินันท์ วงษ์กมลทิพย์ ม.6/9 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการแสดง 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน  3 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ณภาภัช 
 

เลิศประภารัตนะ 
 

ม.6/1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ 

2 น.ส.อรศินา ด่อนแก้ว ม.6/9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3 น.ส.วรารัตน ์ วงโพธิสาร ม.6/10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน  8 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายอธิศักดิ ์ บุญชืน่ ม.6/2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
2 น.ส.ลัดสา เมืองโพธิ์ ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3 น.ส.นิภาพร พันธุ์พุฒ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการกีฬาและการออกกำลังกาย 
4 น.ส.ธารินดา สมานมิตร ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
5 นายภัณฑพ์ิภัช คงทอง ม.6/8 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต ์



มหาวิทยาลัยบูรพา (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

6 นายเมธาสิทธิ์  รัศมี ม.6/9 คณะรัฐศาตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
7 น.ส.พีระตา คำปาน ม.6/10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ 
8 น.ส.เขมิกา ปานอ่ำ ม.6/10 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ศิรประภา  อยู่ยิ้ม ม.6/6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.อาทิตยาพร  เมืองดิษฐ์ ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  2 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.รัตสิพร  หมอยาดี ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2 น.ส.อุรว ี บัวพันธุ์ ม.6/4 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายอาญา 

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ชณิฎาภรณ์  ลาภพรอนันต์ ม.6/3 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

สถาบันด้านพยาบาล - สาธารณสุข   จำนวน  9 คน 
 

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  6 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.เจนจิรา รัตนตรัยวงศ ์ ม.6/1 คณะพยาบาลศาสตร์ 

2 น.ส.เปรมศิณี ภิระบรรณ์ ม.6/3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
3 น.ส.อิศราภรณ์ โรควิตร ม.6/3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
4 น.ส.สชุัญญา โนราช ม.6/4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
5 น.ส.ปภาพิต แพรแก้ว ม.6/4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
6 น.ส.ตะวัน หนูอินทร์ ม.6/5 คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
 
 
 



ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จำนวน  2 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปรียาภรณ ์ แสงทิพย์ ม.6/3 คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
2 น.ส.ชนิดาภา ทองผึ้ง ม.6/3 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์  

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายภัทรภณ ออมสิน ม.6/4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 

สถาบันด้านทหาร - ตำรวจ   จำนวน  2 คน 
 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายโยธยา กองคำ ม.6/4 นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิน-ทหารการปืน (ปืนเรือ) 
 
 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายติณณภพ ทับยัง ม.6/2  
 
สถาบันด้านกีฬา   จำนวน  2 คน 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จำนวน  2 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายอธิภัทร เดชาสิทธิ์ ม.6/8 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
2 นายอังคาร ผู้สมบูรณ์วัฒนา ม.6/10 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 
 
 

มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ   จำนวน  6 คน 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จำนวน  6 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายพีรภาส รัตนวงศาโรจน์ ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2 นายธนาวุธ แสงนาครินทร์ ม.6/7  
3 น.ส.ธนชัชา เจือไทย ม.6/7 คณะนิติศาสตร์ 
4 น.ส.ขวัญหทัย จันทร์เจริญ ม.6/7 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
5 น.ส.ชนิกานต ์ ชะเอมไทย ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
6 นายวีรพล ทาจิ๋ว ม.6/9  

 
 



สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จำนวน  83 คน 
 

สถาบันการบินพลเรือน  จำนวน  3 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายอานนท์ เกตุแก้ว ม.6/4 สาขาวิชาวิทยาการการบิน 
2 นายกานต์ สงวนศักดิ์ ม.6/4 สาขาวิชาวิทยาการการบิน 
3 น.ส.อัญชิษฐา  เตมิยาจล ม.6/6 สาขาวิชาวิทยาการการบิน 

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.เมทินี   ผิวผ่อง ม.6/4 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จำนวน  16 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.บุญสิตา รุ่งรัตนาอุบล ม.6/1 คณะนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์) 
2 นายเตวิช ตาฬุมาศสวัสดิ์ ม.6/2 คณะนิเทศศาสตร์  
3 น.ส.อภินทร์พร 

 
ภาณุรักษ์สิริกุล 
 

ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(มุ่งเน้นจีน) 

4 น.ส.ลลิดา ธรรมสา ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5 น.ส.โซเฟีย อูเฌอแล็ง ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
6 นายภัคคพงค์ ธงชัยสุรัชต์กูล ม.6/6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 

7 นายศุภวิชญ์ กลิ่นจันทร์ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

8 น.ส.พอฤทัย เทอดพิทักษ์พงษ ์ ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

9 นายธนภัทร 
 

สุวรรณประทุม 
 

ม.6/8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

10 นายปฏิภาณ 
 

อาภรณ์ 
 

ม.6/8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

11 นายณัฐวุฒิ บุตรศรีทอง ม.6/8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
12 นายธันวา พรประสาทหิน ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
13 น.ส.สาธิตา แช่มจ้อย ม.6/8 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี 
14 นายฐานิรุจ อยู่สกุล ม.6/9 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ 
15 น.ส.ญาณุ์ธินัน ธัญญาภิรัตน์ ม.6/10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
16 น.ส.วรธิดา 

 
สัมฤทธิ์ 
 

ม.6/10 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และสื่อสตรีมมิง 

 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จำนวน  18 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายรัฐศิลป์ ภวันตพงศ์ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 
2 นายกองปราบ     สุทธิรัตนโศภพ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 
3 นายปัญญวิทย์ ชุลีรักษ์ ม.6/1 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ 
4 นายณัฐชนน แซ่อ้ึง ม.6/2  
5 นายอรรถโกวิท นิธิกุลตานนท์ ม.6/2  
6 นายสัญเพชฬ 

 
ธนกุลไชยสิทธิ์ 
 

ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 

7 นายจักกฤษฎิ์ จันทบ ม.6/6 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
8 นายเกริกไกวัล ตระกูลคุณากร ม.6/7 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 
9 น.ส.วริศรา มืดอินทร์ ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
10 น.ส.สธุาทิพย์ เล้วอน ม.6/7 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟฟิก 
11 น.ส.ชลิกาญจน์ คำดำ ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
12 น.ส.ณัชมล รุ่งฉายา ม.6/8 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ 
13 น.ส.สไมพร พ่วงแพ ม.6/9 คณะนิติศาสตร์ 
14 น.ส.มิเลน่า ปัจฉิมกุล ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 

และการตลาดดิจิทัล 
15 น.ส.พัณชิสาน์ กฤตเจริญนนท์ ม.6/9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
16 นายธนกร รักวงษ์ ม.6/10 คณะนิติศาสตร์ 
17 น.ส.โชติณัท วิวัฒน์อำนวย

ชัย 
ม.6/10 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน-โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก  
18 น.ส.เพทาย พสุเดชสุพิทย์ ม.6/10 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน  13 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.สาริศา 
 

แสงอุทัย 
 

ม.6/1 วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี 
สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม 

2 นายภูมิพัฒน์ 
 

เวฬุฬัฐวรรณราช 
 

ม.6/2 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวคอมพิวเตอร์ 

3 น.ส.อธิษศา ศรีสุวรรณ ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล 
4 น.ส.ศศินา 

 
เจริญพร 
 

ม.6/2 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและ
ความงาม 

5 นายกฤตพัฒน์ สุนทรเกษมพงศ์ ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน การลงทุน 
 



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

6 น.ส.ณิชาภทัร กลิ่นพูล ม.6/5 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาการสื่อสารการแสดงดิจิทลั 
7 นายชยากาล 

 
แตรสวัสดิ์มงคล 
 

ม.6/7 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

8 นายจิรภัทร 
 

พละโชต ิ
 

ม.6/7 วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี สาขาวิชา
การออกแบบเชิงโต้ตอบและพฒันาเกม 

9 นายชัยวัฒน ์
 

แว่นแก้ว 
 

ม.6/7 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 

10 นายพรรษกร กัญชนะ ม.6/9 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาภาพยนตร์และดิจทิัล 
11 น.ส.ไพลนิ ไพเราะ ม.6/9 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม 
12 น.ส.กมลวรรณ ภูผา ม.6/10 คณะนิติศาสตร์  
13 น.ส.อัจฉริญา พระแสง ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวน  14 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ญาณิศา  ปามิ ม.6/1 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหการ 
2 น.ส.ศรีระประภา จุลศรี ม.6/1 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 
3 น.ส.ณญาดา บุญใจใหญ่ ม.6/1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
4 นายธนกร รักธรรมวาที ม.6/2 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
5 น.ส.พวรัญชน ์ การตูม ม.6/2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
6 น.ส.พิมุกต์ ร่วมรักบุญ ม.6/3 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 
7 น.ส.นรีกานต์ พรมสุข ม.6/4 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 
8 นายปอณุพงษ์ เปรมจิตร์ ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
9 น.ส.ภัทราภรณ ์ เรียงพวา ม.6/5  
10 น.ส.พัทธนันท ์  เรืองโรจ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
11 น.ส.ศลิษา เจริญพันธุ์ ม.6/6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
12 นายณภัทร แสงเสนาะ ม.6/8 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
13 น.ส.วชิญาพร พิมเพราะ ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
14 น.ส.อัฉราพร ชัยวิเศษ ม.6/10 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน  7 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายปยุต วุฒิชาญปรีชา ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2 นายเกียรติศักดิ์ เอกฐิน ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจ 
3 น.ส.ศศิกานต์ วงศ์คงมั่นสกุล ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 



มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

4 นายอธิบดี สงค์ประเสริฐ ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต 
5 นายนัฐวุฒ ิ มาลีรุ่งเรืองกิจ ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต 
6 น.ส.กุลธิดา บัวแก้ว ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
7 น.ส.สชุัญสิณี ศรีคล้ายเงิน ม.6/10 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน  2 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.สภุาวิตา นามแก้ว ม.6/2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
2 น.ส.ณัฐวิมล จารุพนาเวช ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ปรียาภรณ ์ เอ่ียมใหญ่ ม.6/8 คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 
 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.บุศยมาศ นามเมือง ม.6/8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
 

มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน  3 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.ธนพร เมฆฉิม ม.6/2 บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
2 น.ส.ธนชัพร เมฆฉิม ม.6/9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์ 
3 นายวชิรวิทย ์ ปรึกมะเริง ม.6/10  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายนนทวัชร์ เดชอุดม ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน  2 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 น.ส.พิมพ์ลภัส ไพบูลย์ฐิติพรชัย ม.6/5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2 น.ส.ชลธิชา บัวนาค ม.6/8 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกเเบบสื่อ 

และผลิตสื่อ 
   

วิทยาลัยดุสิตธานี     จำนวน  1 คน 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา 

1 นายสุทธิลักษณ์ คุณประสาท ม.6/6 สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร 



ศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน   3 คน 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย/ประเทศ 
1 น.ส.มาร์ตินา คาร์ลเซน ม.6/6 Norway 
2 น.ส.ชุติกาญจน์ ลิว ม.6/10 คณะภาษา สาขาวิชาการสอน, Nankai university, China 
3 น.ส.ปนัดดา แซ่ลิ้ม ม.6/10 คณะภาษา สาขาวิชาการสอน, Nankai university, China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


