
ติดตามผลนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2556 
ที่ผ่านการคดัเลอืกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปี 2557 

 

 
 
 

 นักเรียนทั้งหมด     จ านวน       179    คน 
 ศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ  จ านวน       152  คน คดิเป็น     84.92   %   
 ศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษาของเอกชน  จ านวน         21   คน     คดิเป็น    11.73   %    
 ศึกษาต่างประเทศ     จ านวน          5   คน     คดิเป็น      2.79   %    

  รอการสมัครสอบคัดเลอืกฯ    จ านวน            1   คน       คิดเป็น        0.56  %    

 ช่ือ-สกลุ ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
  

หมายเหตุ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     33   คน 
1. ณิชกานต ์ ขาวค า 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  

2. อนญัญา  โรจน์เมธา 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสารสนเทศและการส่ือสาร   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

3. ณิชากร  แกว้อ่ิม 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม    
4. เพญ็พรรธน์  เจริญพานิช 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม    
5. จีรัชญา  เมฆสิงห์วี 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม     (หลกัสูตรนานาชาติ) 

6.  ชมพนุูช  วโิรจน์ไพศาลกุล  6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  
7. พรภิเษก  เลิศปัญญาโรจน์ 6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  
8. พิมพช์นก  วทิยวรีศกัด์ิ 6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี BBA   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

9. กุลสตรี  วนาสุขพนัธ์ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ EBA    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

10. ศมนวรรณ  ล าเจียก 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ EBA    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

11. ณปภชั  จินตนะ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ EBA    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

12. กวสิรา  ฮาวรังษี 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ EBA (ทุน fellowship scholarship)   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

13. มายพชัรินทร์  สัจจะ 6/1 คณะนิเทศศาสตร์    
14. พินทุสร  เสนาะพิน 6/3 คณะนิเทศศาสตร์     (หลกัสูตรนานาชาติ) 

15. จุฑาภสั  สุวรรณเสถียร 6/3 คณะนิเทศศาสตร์     (หลกัสูตรนานาชาติ) 

16. ธนัยช์นก  ประสงคนิ์จกิจ 6/1 คณะนิติศาสตร์  

17. ภคัจิรา  จินดานาค 6/1 คณะนิติศาสตร์  

18. อุรว ี ทิพยเสม 6/3 คณะนิติศาสตร์  

19. กลัยกร  ภมรบุตร 6/5 คณะนิติศาสตร์  

20. ภูพลอย  สังวรเวชภณัฑ์ 6/5 คณะนิติศาสตร์  
21. รวสิรา  โสรัตน์ 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ตะวนัตก  
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
  

หมายเหตุ 

22. ณฐา  บริททนั 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานาฏศิลป์ไทย  
23. สุทธดา  กระบิลสิงห์ 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควชิานฤมิตศิลป์  วชิาเอกเซรามิกส์       
24. ปวรา  ประภาวฒิุกุล   6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาทศันศิลป์  

25. ณภสชยดุา  วฒันายากร 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาทศันศิลป์  

26. อาภานนัท ์ ไกวลักุล 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานฤมิตศิลป์  วชิาเอกเรขาศิลป์     

27. พราวฟ้า  จนัทประดิษฐ์ 6/4 คณะอกัษรศาสตร์  

28. วรีานนัท ์ สดากรวงศว์ชัร์ 6/4 คณะอกัษรศาสตร์  

29. ศุภิสรา  ทองเอ่ียม 6/4 คณะอกัษรศาสตร์   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

30. เปรมิกา  ติระพงศธ์วชั 6/1 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์    

31. พทัธนนัท ์ ล าเพาพงศ ์ 6/4 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์    

32. สุชารัตน์  ลิมปะนพรัตน์ 6/1 คณะจิตวทิยา    

33. วาสิตา  เซสมีเดส 6/4 คณะจิตวทิยา   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    43  คน 
1. พริม  กุลนิติ 6/2  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพฒันาท่ีย ัง่ยนื    
2. นฤชล  ล้ิมตระกลู 6/2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวสัดุศาสตร์  
3. สริตา  ครองยศ  6/3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจดัการ   (หลกัสูตรตรีควบโท) 

4. ณฏัฐจิ์รา  พรหมธาราวงศ์ 6/4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจดัการ   (หลกัสูตรตรีควบโท) 

5. แพรวพรรณราย  พิณเพช็ร 6/5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาประกนัภยั (ภาคพิเศษ) 
6. สิรภทัร  ไชยหนองหวา้ 6/5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาประกนัภยั (ภาคพิเศษ) 

7. วรัิลพชัร  หาญเจนลกัษณ์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
เพื่อการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  

 

8. กมลพร  กิจกุศล 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์  

9. พร้อมสิริ  พิชญภ์กัดีอนนัต์ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  

10. พชัวรรณ  บุญเลิศ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  

11. ญาณิสา  ภูวเศรษฐ์ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

12. ธนนัพชัร์  รุมาคม 6/4 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

13. สุธิดา  กนกรัตนนุกลู 6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี  
14. ณฐัธนญั  อรุณธีรวงศ์ 6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี (หลกัสูตรนานาชาติ) 

15. ชนนัญา  พนูธนาทรัพย  ์ 6/3 คณะรัฐศาสตร์  โครงการควบปริญญาตรีและปริญญาโท  สาขาวชิา
การเมืองและการระหวา่งประเทศ 

 (หลกัสูตรนานาชาติ) 
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  ช่ือ-สกลุ  ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
  

หมายเหตุ 

16. นาถธิดา  สุขกนัตะ 6/5 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

17. ศยามล  อรรถวรรณ์ 6/3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    

18. เปมิกา  วชัรเธียรสกุล 6/3  คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  สาขาวชิาการวจิยัทางสังคม (โครงการพิเศษ) 

19. กญัญารัฐ  มีแสง 6/3 คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  สาขาวชิาการวจิยัทางสังคม (โครงการพิเศษ) 
20. พิมพดั  บุนนาค 6/3 คณะศิลปศาสตร์   โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

21. กมลรส  การววิฒัน์ 6/3 คณะศิลปศาสตร์   โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา    
22. คามิล่า  เคิน 6/4 คณะศิลปศาสตร์   โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา    
23. ธนพร  อมาตยกุล 6/5 คณะศิลปศาสตร์   โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา    
24. ปุณณภา  ลิมมานนท ์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์    โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา    
25. รัศชาวดี  สิงหรา ณ อยธุยา 6/5 คณะศิลปศาสตร์    โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา    
26. นิโคล  เคิน 6/4 คณะศิลปศาสตร์   โครงการภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  
27. พชัราภา  ปานอ้ยนนท์ 6/3 คณะศิลปศาสตร์   โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา  
28. อดิศา  มีสุวรรณ์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์   โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา  
29.มินตรา  ขนัทบัทิม 6/5 คณะศิลปศาสตร์   โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา  
30. สิริยากร  พฒันาภรณ์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์   โครงการรัสเซียศึกษา   
31. วสิสุตา  เอ่ียมแสงจนัทร์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น  
32. ชญานิษฐ ์ อิสระวฒันา  6/3 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  

33. กมลชนก  เรืองกิตตธ์นาธร 6/5 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  

34. มานิตา  บุญขนั  6/5 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  

35. พิชชาพร  กุณฑีกนก 6/4 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

36. ปาณิศา  ระงบัทุกข ์ 6/4 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

37. วาสิตา  จิราธิยคุ 6/5 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

38. มิศรพร  อาจคุม้วงษ์ 6/1 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์  

39. แพรว  วไิลจิตร 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์   
40. ชมพนิูกข ์ สมิตะโยธิน 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการละคอน  
41. สุทธิพร  เกรียงปริญญากิจ 6/5 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีน  
42. นภสัสร  เตง็วงษว์ฒันะ 6/4  วทิยาลยัสหวทิยาการ หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร์ 
 

43. จิรัชญา  ดีวเิศษพนัธ์ 6/5 วทิยาลยัสหวทิยาการ หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา 
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ 
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  ช่ือ-สกลุ  ช้ัน  คณะ/สาขาวชิา 
  

หมายเหตุ 

 วทิยาลยันานชาติปรีดี  พนมยงค์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  1   คน 
1. พชัรพร  ศิริจงกลทอง 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาจีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 

สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    6   คน    
1. ธมลชนก  สิทธิศาสตร์ 6/2 ภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ    

2. โมทนา  วจิารณ์นิกรกิจ 6/2 ภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ    

3. ปรียว์รา  เอ้ือเอกสิชฌ์ 6/2 ภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ    

4. กานตสิ์นี  วงษส์มาน 6/3 ภาควชิาการจดัการวศิวกรรม    

5. รวสิรา  บรรจงศิริ 6/3 ภาควชิาการจดัการวศิวกรรม  

6. กวสิรา  พุม่นอ้ย   6/3 ภาควชิาเทคโนโลยกีารจดัการวศิวกรรม    

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    27  คน 
1. เจสสิกา้  เคย ์ เทอร์เนอร์ 6/1 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
2. วจัฉรา  นาคเกษม 6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ) 
3. รุ้งวาด  พนมชยั 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต   
4. ปิยะนดัดา  ทิพยผอ่ง 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ   
5. พชัรีพร  จึงสุทธิวงษ ์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาไฟฟ้า (การส่ือสาร)  
6. ปัฐวศิา  ตั้งตรัสธรรม   6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาไฟฟ้า (การส่ือสาร)    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

7. ณฐัฌา  ช านิยนัต์ 6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  (ภาคพิเศษ) 
8. ณฐันรี  สุธีโสภณ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

9. ณฐันรินทร์  สุธีโสภณ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ    (หลกัสูตรนานาชาติ) 

10. ตวงธณพร  ธนติัไตร 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

11. มาลินี  ปรีชาบุญฤทธ์ิ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

12. สมาพร  แสงสุวรรณ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการเงิน   

13. ฟารินทร์ดา  ชมภูจนัทร์ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด   

14. พลอยไพลิน  พิณเพช็ร 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด  

15. ปัทมวรรณ  บุญเทียม 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด  

16. สรรณยา  เลิศอ าไพ 6/4 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาประวติัศาสตร์  
17. ธญัวลัย ์ เล็กเริงสินธ์ุ 6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาประวติัศาสตร์  
18. ชญากาณฑ ์ เรืองศิริไพศาล 6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาประวติัศาสตร์  
19. ศวติา  จารุมาศมงคล 6/3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  
20. ณฐันิชา  ประยรูศุข 6/4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
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21. นิศานาถ  กงัวาลไชยวณิชย ์ 6/3 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  แขนงวชิาการปกครอง (ภาคพิเศษ) 

22. สิรีพชัร  นนัทมานพ 6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  แขนงวชิาการปกครอง (ภาคพิเศษ) 

23. ณฐักาญจน์  ตยางคนนท์ 6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

24. นภิสา  ตรีรัตน์ 6/2 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
25. จุฬาลกัษณ์  นาวนิโชคธรรม 6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
26. จิดาภา  นุชนวล 6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
27. นภสัวรรณ  หวนสุริยา 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น   

มหาวทิยาลยัมหิดล   2  คน 
1. ปาลรัตน์  เดชากิจไพศาล  6/1 คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์  
2. วธญัธร  อุทาสิน 6/1 คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหิดล  วทิยาลยันานาชาติ   3   คน 
1. มลธิภา  เช่ือมวราศาสตร์ 6/2 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ                      
2. นนัฐนฏั  เกียรติเทพขจร  6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ                      
3. นวลวรรณ  วงศว์านรุ่งเรือง 6/5 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวชิาการผลิตส่ือโทรทศัน์        

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   13   คน 
1. ภคัจิรา  สมบติัพิบูลพร 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์  
2. ชญากานต ์ ธรรมววิฒัน์ 6/1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา   
3. ปวณ์ีธิดา  ธิติรัตนพร 6/2 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  
4. ดลพร  วรญาณโกศล 6/3 คณะมนุษยศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา

พื้นฐานศิลปศาสตร์ 
 

5. ศรีประไพ  ติยศิวาพร 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดบั   
6. ริสา  นามบุญ 6/2 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  หลกัสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑิต  

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร 
 

7. นภสรสวรรค ์ การดี 6/2 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต   
วชิาเอกการแสดงและก ากบัการแสดงผา่นส่ือ 

 

8. สุพิชชา  สิทธิเนตรสกุล 6/4 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต   
วชิาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล  

 

9. อรญา  วนังาม 6/4 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต   
(นวตักรรมการส่ือสาร)  วชิาเอกการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียว   

 

10. ณชัชา  ชาตรีนนัท์ 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต    
(นวตักรรมการส่ือสาร)  วชิาเอกการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรม  
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11. กนกนภา  คารวธนภูมิ 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต    
(นวตักรรมการส่ือสาร)  วชิาเอกการส่ือสารเพื่อสุขภาพ  

 

12. ฑิตยา  แซ่เตีย 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต    
สาขาวชิาการจดัการธุรกิจไซเบอร์ 

 

13. วรินทร  กิตติธรกุล 6/5 วทิยาลยันานาชาติเพื่อศึกษาความย ัง่ยนื  สาขาวชิาการท่องเท่ียว           
อยา่งย ัง่ยนื 

  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

มหาวทิยาลยัศิลปากร   11  คน  
1. ญานิกา  เหลืองสุวรรณ  6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                           

สาขาวชิาธุรกิจวศิวกรรม   
 

2. สุภชัชา  สุนทรเวชพงษ์ 6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  
3. นานาภทัร  จงสวสัด์ิ 6/3 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์   
4. ทิพยม์านี  อ่ิมอารมณ์ 6/4 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์  
5. ณชัชา  ตั้งมนสั    6/4 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดบั  
6. ธวลัรัตน์  ผลช านญั 6/4 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์  
7. นทัธมน  ตรงฉาก  6/4 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย   
8. ภวนัตรี  ณ ป้อมเพชร์ 6/4 คณะดุริยางคศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีแจส๊  
9. พลอยพรหม  ไตรรัตน์เจริญเวช 6/1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

(วทิยโุทรทศัน์)  
 

10. ณจนัทร์  เหนียนเฉลย 6/4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
(การโฆษณา) 

 

11. ทิฆมัพร  ตั้งอคัรถากุล 6/5 คณะอกัษรศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  1   คน 
1. ณฐันรี  เกียรติพงษ์ 6/4  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมละเทคโนโลย ี สาขามีเดียอาร์ต   

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  6   คน 
1. พงษจิ์รา  สุนทรนนัท 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์   

2. คณิสร  ศลิษฏอ์รรถกร 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  

3. ภูริชญา  เตชะไตรศร 6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารหมกั   

4. กาญจนาพร  ศิริศุขสกุลชยั 6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารหมกั   

5. สุธินี  เปรมปราชญ ์ 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิานิเทศศิลป์    

6. กานตธิ์ดา  สุขเวช 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาจิตรกรรม   
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มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   3  คน  
1. ภนัฐิฌาพร  พรพิจยัภาค 6/2 คณะนิติศาสตร์    

2. ธนภรณ์  บรรลือเดช 6/3 ส านกัวชิาการจดัการ  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม                       
การบริการ  (การบริหารการโรงแรม) 

 

3. อศัมม์น  ฐานโอฬาร 6/5 ส านกัวชิาการจดัการ  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน  
(ปฏิบติัการทางการบิน) 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  1  คน 
1.สิทธินี  ตนัติไพบูลยว์งศ ์ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  ปริญญาตรี-โท   (สองภาษา)  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  1  คน 
1. ปราณิสา  ศิริยกุล 6/1 คณะศิลปะศาสตร์  สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ  

มหาวทิยาลยับูรพา  1  คน 
1.  ชลิตา  ตนัเป่ียมทรัพย ์ 6/4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิเทศศาสตร์    

มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ    12   คน 
1.  สลิลทิพย ์ กอ้งเกียรตินที 6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบิน                                  

วชิาเอกซ่อมบ ารุงท่าอากาศยาน 

 

2. วมิพว์ภิา  เพชรมีแกว้ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  

3. พิชุดา  รัตนสาลี 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  “ทุน 80 ปี เจษฎาจารยม์าร์ติน ”  โรงเรียนเป็นผูพ้ิจารณา 

4. รัตน์ธิดา  ปีตะวนิก   6/5 คณะศิลปะศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ                                                 
“ทุน 80 ปี เจษฎาจารยม์าร์ติน ”   

โรงเรียนเป็นผูพ้ิจารณา 

5. อิสรีย ์ วฒิุศิลป์เจริญ 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  

6. ฐิติวรดา  โภคเตชสิทธ์ิ 6/4 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ  

7. พรรณรายณ์  เนตรอินทร์ 6/4 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ  

8. นิศราวรรณ  ประเสริฐศิลป์ 6/4  คณะบริหารธุรกิจ          

9. ธรรมภรณ์  พงศพ์ฒันานุรักษ ์ 6/4 คณะบริหารธุรกิจ          

10. กญัญว์รา  อุตตะพนัธ์ 6/4  คณะศิลปศาสตร์     

11. กรการ  อจัฉริยประทีป 6/5 คณะศิลปศาสตร์  ทุน 80 ปี Matin Luter 

12. นนทิกา  เรืองแสงศิลป์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ   6   คน 
1. ฐิตาพร  วยัอุดมวฒิุ 6/4 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์    
2. สุรภา  วรุณเทพรักษา 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

3. ผริตา  อายนบุตร 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  
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4. ชบา  เจริญศกัด์ิ 6/4 คณะศิลปกรรม  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์   ทุน BU-creative 
5. ภาภสัสร์  ภูมยั 6/4 คณะศิลปกรรม  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์  
6. ธนัยา  สถิตเทพบญัชา 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ  1  คน 
1. พจณิชา  อุ่นพนัธ์ุวาท 6/2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  

สถาบันเทคโนโลยไีทย – ญี่ปุ่ น   1  คน 
1. เพียงฟ้า  เนน้แสงธรรม 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบญ่ีปุ่น  

Finn College   1   คน 
1. ปราณปรียาภ ์ บุณาวรรฒ์ 6/5 Bachelor of Travel&Tourism  

ศึกษาต่อต่างประเทศ    5   คน 
1. อติพร  หว้ยหงษท์อง 6/3 Portland  Community  College  Washington University USA 
2. เจน  ฉตัรจารุวมิล 6/4 Bachelor of Journalism Kingston University England 
3. นภสัถ ์ ทองลกัษณะวงศ ์ 6/4 Bachelor of Business Management King’s College London England 

4. พชัราวลยั  เฉลยวาเรศ  6/4  Kendall College  Hospitality Management Meeting, Incentive, 
Convention and Exhibition (MICR)  

USA 

5. ปภสัรินทร์  เสรีนาคะพฒัน์ 6/4 Theater – Irvine valley college USA 

 
 
รอการสมัครสอบ  
1. ฐานิสร  พนัธ์ุครุฑ ม.6/2      รอสอบคณะแพทยศ์าสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เดือนกนัยายน  ในปีการศึกษา 2558     
 
หมายเหตุ     ขอ้มูลท่ีส ารวจ ณ ปัจจุบนัน้ี  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของนกัเรียน   
   

                                                                                                       อ.ปิยะนุช  เสริมบุญ  ส ารวจและติดตาม       
                                                                                                                                                 งานแนะแนวระดบัมธัยมศึกษา  

                                         วนัศุกร์ท่ี   18  กรกฎาคม  2557 
 
 

 
 


