
ติดตามผลนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2555 
ที่ผ่านการคดัเลอืกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปี 2556 

 

 
 
 

 นักเรียนทั้งหมด     จ านวน      181    คน 
 ศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ  จ านวน      140    คน คดิเป็น    77.35  %    
 ศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษาของเอกชน  จ านวน        34    คน    คดิเป็น    18.78  % 
 ศึกษาต่างประเทศ     จ านวน          7    คน    คดิเป็น      3.87 % 

  

 ช่ือ-สกลุ ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
  

หมายเหตุ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     32   คน 
1. รวพิร  ศิริคงเจริญ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวสัดุศาสตร์  
2. วาสิตา  วานิชศิริโรจน์  6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม    
3. พิชญสิ์นี  จงย ัง่ยนืวงศ ์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม    
4. ภคัณิชา  กองเรืองกิจ 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิานิเทศศิลป์    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

5. จงญาดา  โสววฒันกุล  6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี  
6. ธนภรณ์   ศิรกาญจนโรจน์ 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี   
7. นภสั  ธาตุเหล็ก 6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี  
8. เจตสุภา  วรุณเทพรักษา 6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี  
9.โยทะกา  ภทัโรพงศ ์ 6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

10. บลัลร์ะว ี สามแกว้ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการสถิติ  
11. ปุณยนุช  สุนทรารชุน 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ EBA    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

12. กรรัตน์  สวสัด์ิบุรี 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ EBA    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

13. วลัยา  อารีรัตน์ 6/3 คณะนิติศาสตร์  

14. วภิาว ี โรจน์ปักษาเทพ 6/1 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวชิาการปกครอง  

15. กมลพร  ชนิตสิริกุล 6/4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมนุษยวทิยา  

16. ธนพร  เกตุทตั 6/5 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมนุษยวทิยา  
17. เมทิกา  ลดัดากลม 6/5 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมนุษยวทิยา  

18. มิซา  อิโซมูระ 6/5 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิาการปกครอง  
19. ลลัน์ธริมา  คุม้ทิม 6/1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควชิานฤมิตศิลป์ วชิาเอกนิทรรศการศิลป์   

20. เจนนิเฟอร์  มาร์ริสัน 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานฤมิตศิลป์  

21. สุทตัตา  อคัรสกุลวงศ์ 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานาฏศิลป์ตะวนัตก  
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
  

หมายเหตุ 

22. รมิดา  อิทธิไพศาล  6/5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาดุริยางคศิลป์สากล  

23. ณชัชา  จนัทรโรทยั 6/1 คณะนิเทศศาสตร์    

24. พิมพม์ณี  สุนทรนนัท   6/3 คณะนิเทศศาสตร์   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

25. อสมา  จุนพึ่งพระเกียรต์ิ 6/3 คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาศิลปศึกษา   

26. พชัรา  วทิิศลดัดา 6/5 คณะครุศาสตร์  สาขาวชิามธัยมศึกษา  

27. ปานนิธิ  เสยยงคะ 6/4 คณะอกัษรศาสตร์  

28. มณฑา  เบญจถาวรอนนัท์ 6/5 คณะอกัษรศาสตร์  

29. พิมพลอย  ธ ารงธนสาร  6/5 คณะอกัษรศาสตร์  

30. ฐานมาศ  สิทธิวงศ ์ 6/5 คณะอกัษรศาสตร์  

31. ภาพิมล  โรจน์อมรกุล  6/5 คณะอกัษรศาสตร์  วชิาเอกภาษาและวฒันธรรม   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

32. กญัญารัตน์  ชีนาเรือนทอง  6/5 คณะอกัษรศาสตร์  วชิาเอกภาษาและวฒันธรรม   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    38  คน 
1. ภาวดิา  ยอดบริบูรณ์  6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง  (EBM  5ปี)  
2. ญาณิศา  พฒันวงศ์ 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  
3. ภวรัญชน์  จนัมาธิกรกุล 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบภายใน   
4. ภณัฑิรา  ววิธิสิริ 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  
5. ณฏัฐนิช  อุย้ตยะกุล 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  
6. ชุติมน  บุญเสริมสุขเจริญ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี  
7. มิลิน  โฆษิตวฒันาพานิชย  ์ 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  
8. วลิาสินี  ตระกลูตั้งมัน่ 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  
9. พิชญา  ณ ตะกัว่ทุ่ง 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  
10. วภิาณี  วชิระศรีสุนทรี 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  
11. ณิชากร  วงษพ์าณิช 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

12. ปองกานต ์ กุศลานุคุณ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

13. ณิชาพฒัน์  ไลสุ้วรรณรักษา 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

14. มนญัชยา  นุชนวล 6/1 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวชิาคณิตศาสตร์และการจดัการ   (หลกัสูตรตรีควบโท) 

15. นภสร  ลลิตศศิวมิล 6/3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวชิาคณิตศาสตร์และการจดัการ   (หลกัสูตรตรีควบโท) 

16. พลอยสุภคั  ธีระอมัไพกุล  6/3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวชิาคณิตศาสตร์และการจดัการ   (หลกัสูตรตรีควบโท) 

17. ธญัจิรา  แจง้อรัญญิก 6/3   คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  
18. ปีติมน  โปรเทียรณ์ 6/5 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
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  ช่ือ-สกลุ  ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
  

หมายเหตุ 

19. ไพลิน  สุวรรณรักษา 6/3 คณะนิติศาสตร์  
20. แพรวพรรณ  จนัทราพรเลิศ 6/3 คณะนิติศาสตร์  

21. นฐันิดา  อาชวาคม 6/4 คณะรัฐศาสตร์  โครงการควบปริญญาตรีและปริญญาโท  สาขาวชิา
การเมืองและการระหวา่งประเทศ 

 (หลกัสูตรนานาชาติ) 

22. ณชัชา  จิระวชิิตชยั 6/4  คณะรัฐศาสตร์  สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ  
23. อิศราวรรณ  วงศต์ระกลูรักษา 6/4 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ   
24. นวพร  นนทพนัธาวาทย ์ 6/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์  
25. ธญัธร  กฤษณยรรยง 6/3 คณะศิลปศาสตร์  โครงการรัสเชียศึกษา   

26. ปุณยวร์ี  ตรีธรรมรักษ์ 6/3 คณะศิลปศาสตร์   โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา    

27. อภิษฏา  รติรมยพ์นัธ์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์   โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา    

28. เขมวณัย ์ ตนัติวงษ์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์   โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา    

29. อภิชญา  พรหมป้ัน 6/4 คณะศิลปศาสตร์   โครงการภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  

30. กญัญาณฏัษ ์ หวงัเชิดชูวงศ์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์   โครงการภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  
31. ณฐัธยาน์  กุลมา  6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิา ภาษาองักฤษ  
32. ฟ้าพนิต  ล้ิมวงษท์อง 6/4 คณะสังคมสงเคราะห์  
33. วสุิดา  วเิชียรศิลป์ 6/3 คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา หลกัสูตรการวจิยัทางสังคม (โครงการพิเศษ)  
34. ศยามาศ  ปานประเสริฐกุล 6/5 คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา   
35. ยมลพร  รัตนาไกรศรี 6/3 วทิยาลยัสหวทิยาการ หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร์ 

 

36. ณฐันิชา  วรพฤกษ ์ 6/3 วทิยาลยัสหวทิยาการ หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา 
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ 

 

37. ธิยารัตน์  ฐิติศกัด์ิมงคล 6/5 วทิยาลยัสหวทิยาการ หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา 
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ 

 

38. ณีรนุช  ธราธรชนะกุล 6/5 วทิยาลยัสหวทิยาการ หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา 
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ 

 

 สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   3    คน    
1. กชกานต ์ ขาวค า 6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์   สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  
2. ปุณณดา  บุญสัมพนัธ์กิจ 6/2 คณะเทคโนโลยกีารจดัการ    
3. นุชทิชา  ปราณปรีชากุล 6/3 คณะเทคโนโลยกีารจดัการ    
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หมายเหตุ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    24   คน 
1. อรวรรยา   นารายนะคามิน 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาการจดัการเทคโนโลยเีคร่ืองบิน   
2. ลลิดา  คีรินทร์นนท์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า  
3. วรรษมน  ปุตระเศรณี 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
4. จุฑามาศ  สิงห์กาญจนาวงศา 6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  (ภาคพิเศษ) 
5. พรรณี  กรรณนุช 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
6.  ชนนิกานต ์ ภิระพนัธ์พานิช 6/1 คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการ วทิยาลยัเขตศรีราชา 

7. เกศกมล  ธญัญานุกลู 6/2 คณะวทิยาการจดัการ  สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ วทิยาลยัเขตศรีราชา 

8. กฤตวรรณ  เผอืกโสมณ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

9. กรนนัท ์ ชาญอุไร  6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา   

10. สุภาดา  โอวาทตระกลู 6/1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
11. ชนิฎา  วรพนัธ์ุ 6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
12. อติกานต ์ ตงสกุลรุ่งเรือง 6/2 คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  
13. ชนิกานต ์ อุณหนนัท์ 6/2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์  
14. ธนญัธร  พรพจน์รัตนะกุล 6/3 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาส่ือสารมวลชน   
15. กนัตสุดา  เลิศชยัประเสริฐ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ   
16. ณฐัธยาน์  วฒันเวชรัตน์ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) 
17. สุกญัญารัตน์  หา้วสุด 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) 
18. ฐิตินนัท ์ หร่ังยิม้ 6/3 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการโรงแรม

และการท่องเท่ียว 

  วทิยาลยัเขตสกลนคร 

19. สิรภทัร  ควาภาพงษ ์ 6/4 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการโรงแรม
และการท่องเท่ียว  

 วทิยาลยัเขตสกลนคร 

20. ใกลฉ้ตัร  บูชาธรรม 6/4 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการโรงแรม
และการท่องเท่ียว  

 วทิยาลยัเขตสกลนคร 

21. ภณัฑิรา  เศรษฐจิรวโิรจน์ 6/4 คณะรัฐศาสตร์   สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
22. พิสิษฐา  อาสภวริิยะ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
23. โสภนทั  นิติโชติรัตน์ 6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์การปกครอง (ภาคพิเศษ) 
24. ณฐัจุฑา  บวัเพช็ร์     6/5 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

 วทิยาลยัเขตก าแพงแสน 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ   1  คน 
1. เชษฐธิ์ดา  จนัทร์ประเสริฐ  6/4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาวชิาภาษาจีน  
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า  1   คน 
1. ปริยาภทัร  มานิตยกลู 6/1 คณะแพทยศาสตร์   

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   20   คน 
1. ณฎัฐรัญชน์  โชติกองักรู   6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาชีวการแพทย์  
2. กลัยรัตน์  ปิยะสกุลแกว้ 6/1 คณะสังคมศาสตร์  ภาควชิาบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด  
3. ภาสินี  เชิดชูเหล่า  6/2 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ   
4. จิรญา  อรุณวฒันนางคก์ลู 6/3 คณะมนุษยศาสตร์  หลกัสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวชิาจิตวทิยา  
5. ภารดี  ชินอุดมวงศ์ 6/2 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร  
6. พิมพร  ธีระนิรมิตร  6/3 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการออกแบบปฏิสัมพนัธ์

และมลัดิมีเดีย   
 

7. กมลชนก  เหน่ียงแจ่ม 6/3 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการส่ือสารเพื่อการจดัการ
นวตักรรม 

 

8. เมธาว ี ทองเวส 6/4 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการส่ือสารเพื่อการจดัการ
นวตักรรม 

 

9. วรินทร  เอ่ียมเจริญ  6/4 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจไซเบอร์   
10. ปวณีา  พงศธ์นาวรานนท์ 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  วชิาเอกการส่ือสารเพื่อสุขภาพ   
11. เนติกานต ์ สุขอนนัต์ 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  วชิาเอกการส่ือสารเพื่อสุขภาพ   
12. อสมา  มานะจิตต์ 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  วชิาเอกการส่ือสารเพื่อสุขภาพ   
13. กาญจนา  พงศพ์นัธ์ุลกัษณ์ 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  วชิาเอกการส่ือสารเพื่อสุขภาพ   
14. กรชนก  ฐากรูภูมิ 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  วชิาเอกการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียว    
15. จารุวรรณ  มาศธนานนัต ์ 6/4  วทิยาลยันานาชาติเพื่อศึกษาความย ัง่ยนื  สาขาวชิาการท่องเท่ียว             

อยา่งย ัง่ยนื 
 

16. ณฐันารถ  อุชชิน  6/5  วทิยาลยันานาชาติเพื่อศึกษาความย ัง่ยนื  สาขาวชิาการท่องเท่ียว          
อยา่งย ัง่ยนื 

 

17. ธนภรณ์  ตั้งศิริพฒันวงศ ์ 6/5  วทิยาลยันานาชาติเพื่อศึกษาความย ัง่ยนื  สาขาวชิาการท่องเท่ียว          
อยา่งย ัง่ยนื 

 

18. ภิชา  ใบโพธ์ิ    6/4 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณกรรมส าหรับเด็ก   
19. ศศิน  เลิศสุวมิลกุล 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาเกาหลี    
20. ชญัญา  สถิตเทพบญัญา  6/5 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิานาฏศิลป์สากล   

มหาวทิยาลยับูรพา  1  คน  
1. สมชนก  วรีะธนานนท ์ 6/2 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์   
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

มหาวทิยาลยัมหิดล  วทิยาลยันานาชาติ  4   คน  
1. นชัชา  หงสวธัน์ 6/2 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  
2. วรมน  อุปาลี 6/2 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  
3. พชัรพรรณ  รัศมิภูติ 6/2 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการเงิน  
4. สวรินทร์  สดแสงสุก 6/4 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

มหาวทิยาลยัศิลปากร   9  คน  
1. ลกัษิกา  ตั้งวงษสุ์จริต 6/2 คณะวทิยาการจดัการ  สาขาวชิาการตลาด   
2. ณฐัชา  พุทธธรรมวงศ์ 6/3 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาการออกแบบภายใน  
3. ชญานิษฐ ์ ชาญสง่าเวช 6/4 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิานิเทศศิลป์   
4. ชณิสรา  ศุภฤกษช์ยักุล 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการบริหารและการจดัการโรงแรม  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

5. ณชัชา  เจริญโชคกิตติ 6/4 คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ สาขาวชิาทศันศิลป์    
6. ภิณญลกัษณ์  บวัประกายรัตน์ 6/4 คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ สาขาวชิาทศันศิลป์        
7. มาริษา  ภูประพนัธ์ 6/4 คณะโบราณคดี  สาขาวชิาฝร่ังเศส   
8. กุลศยา  ธนะศรีสืบวงศ ์ 6/5 คณะโบราณคดี  สาขาวชิาภาษาองักฤษ   
9. ล าธาร  อดุลยา  6/4 คณะวทิยาการจดัการ   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี   3  คน 
1. รตา  ศรีธวชัพงศ ์ 6/1  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  

2. สุภาดา  พงษว์ฒันสุข  6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี   

3. แอนน์  ธรณจนัทร์   6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                
สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์  

  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1  คน 
1. สุวพิชญ ์ ศลิษฏอ์รรถกร 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  สาขาวชิาศิลปประยกุต์

และการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   1 คน  
1. บุญญาภรณ์  เวนิไธสง 6/5 คณะการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริหาร                      

สาขาวชิาการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 

 

สถาบันการบินพลเรือน  2  คน 
1. วริษา  สุนทรารมณ์ 6/3 คณะเทคโนโลยกีารบิน  สาขาวชิาการจดัการการบิน   

2. จิดาภา  แอว๊สกุลทอง 6/5 คณะเทคโนโลยกีารบิน  สาขาวชิาการจดัการการบิน  
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ     17   คน 
1. พริมา  พรประเสริฐชยั 6/2 คณะบริหารธุรกิจ     

2. รณิดา  ก าธรกิจตระกลู 6/2 คณะบริหารธุรกิจ     

3. พรพลอย  ธนโชติ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ “ทุนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา มหาราชินี” ของ ABAC โรงเรียนเป็นผูพ้ิจารณา 

4. ศิรดา  มหทัธนวงศว์าน  6/3 คณะบริหารธุรกิจ “ทุนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา มหาราชินี” ของ ABAC โรงเรียนเป็นผูพ้ิจารณา 

5. ชนสันนัท ์ ทิวรรณรักษ์ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ     

6. ริชา  เชยทอง 6/3 คณะบริหารธุรกิจ     

7. ณฐัณิชา  ปุญญนิรันดร์ 6/4 คณะบริหารธุรกิจ     

8. วริศรา  สิทธาจารุวฒัน์ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ     

9. วรรณรดา  ชวนานนท์ 6/3  คณะนิเทศศาสตร์         “ทุน Listening”  

10. อิงขวญั  รัชชุศิริ 6/3  คณะนิเทศศาสตร์     

11. ลิปิการ์  สุขประสงคดี์ 6/4 คณะนิเทศศาสตร์   สาขาวชิานิเทศศิลป์   

12. บุศราศรี  ศกัด์ิชลาธร   6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบภายใน  

13. ชนิสรา  รัตน์รววีงศ ์ 6/4 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ  

14. สุทธภา  กีรติกาญจนวงศ ์ 6/4 คณะนิติศาสตร์  

15. ธนัยภคั  เตชะพลูผล  6/5 คณะนิติศาสตร์  

16. ทรงสิริ  วไิลวรรณ  6/5 คณะนิติศาสตร์  

17. ณธสร  เอ้ือการณ์  6/5 คณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรังสิต   9   คน 
1. กนกพร  กุลเกียรติประเสริฐ 6/1 คณะแพทยศ์าสตร์   

2. ณฐัชานนัท ์ คุณาวฒันานนท์ 6/1 คณะทนัตแพทย ์  

3. อมลญา  เกษตรตระการ 6/3 คณะศิลปะและการออกแบบ  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์    

4. อมลรัตน์  เช้ือวงษ ์ 6/4 คณะศิลปะและการออกแบบ  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์    

5. จิรชฎา  บูรณะธนะสิน 6/4 คณะศิลปะและการออกแบบ  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์    

6. อมาลิน  เนียมหลาง  6/4 คณะศิลปะและการออกแบบ  สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์  

7. มนสันนัท ์ สุนทวฒัโรดม 6/4 คณะศิลปะและการออกแบบ  สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์  

8. ชญานิศ  มา้ไพบูลยกิ์จ 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษ   

9. ทอรุ้ง  เตง็การณ์กิจ 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ   3   คน 
1. เนตรชนก  สุนทรกิจ 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบโฆษณา    
2. ณฏัฐณิชา  บูรณธนิต 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ   
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

3. สิรีพร  ค าแดง 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และการจดัการท่องเท่ียว  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

สถาบันเทคโนโลยไีทย – ญี่ปุ่ น   2  คน 
1. สิรภทัร  ล าเพาพงศ ์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์   สาขาวชิาวศิวอุตสาหกรรม   
2. ศาตพร  ส่งสกุล 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์   สาขาวชิาวศิวคอมพิวเตอร์   

มหาวทิยาลยัสยาม   1   คน 
1. รัตนาภรณ์  เฮงวฒันากุล 6/2 คณะแพทยศาสตร์   

มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน   1   คน 
1. สุทธิลกัษณ์  ม่ิงไทยสงค ์ 6/2 คณะทนัตแพทย ์  

 วทิยาลยัเซนต์หลยุส์   1   คน   
1. อฐัภิญญา  โพธิวรากร 6/2 คณะกายภาพบ าบดั  

ศึกษาต่อต่างประเทศ    7   คน 
1. พรประภา  จนัทร์สิวานนท์ 6/1 M.B.B.S (Bachelor of  Medicine & Bachelor of Surgery)                   

Nanjing Medical University 
    America 

2. ณพสุดา  พิมเทพา 6/3 Bachelor degree of commerce and media (PR+Advertising) 

The university of New South Wales, Kensington campus 

  Sydney, Australia 

3. ณิชารีย ์ แตงนอ้ย  6/3  ACG English&AUT International Foundation Cert. for Bachelor’s 
Degree   Auckland University of Technology 

 New Zealand 

4. สุพิชญก์รณ์  ธนศรีวนิชชยั 6/3 เรียนต่อดา้นภาษา    China 
5. อคิราภ ์ วงศว์ชัรนนท์  6/4  เรียนต่อดา้นภาษา  Canada 
6. โสรยา  หว ัง่ประดิษฐ์ 6/4  เรียนต่อดา้นภาษา  New Zealand 
7. กมลพร  รอดสวาสด์ิ 6/5 Bachelor of Culinary Arts and Business  Le Cordon Bleu,                 

New Zealand 
  

 

หมายเหตุ     ขอ้มูลท่ีส ารวจ ณ ปัจจุบนัน้ี  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของนกัเรียน   
   

                                                                                                       อ.ปิยะนุช  เสริมบุญ  ส ารวจและติดตาม       
                                                                                                                                                 งานแนะแนวระดบัมธัยมศึกษา  

                                            วนัองัคารท่ี  28  พ.ค. 2556 
 
 

 


