
ติดตามผลนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2558 
ที่ผ่านการคดัเลอืกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปี 2559 

นักเรียนทั้งหมด    จ านวน    176  คน 
ศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ  จ านวน    145  คน         82.39  % 
ศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษาของเอกชน จ านวน     25   คน         14.20 % 
ศึกษาต่างประเทศ    จ านวน       5    คน           2.84 % 

พกัการศึกษาต่อ มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ  จ านวน         1     คน             0.57 % 

 ช่ือ-สกลุ ช้ัน คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 1 คน 
1. สาริศา ทองแกว้ 6/1 คณะแพทยศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  29  คน 
1. ชลิตา  เกรียงประภากิจ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
2. จุฑามาศ  อรรถสกุลชยั 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
3. สุพิชชา  วรวฒันะกุล 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต  
4. เอ้ือสิริ  วรุณเทพรักษา 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

5. ดุจตะวนั  ทองมโนกรู 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

6. ชญาณี  ปัทมศรีรัตนา 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

7. สวชิญา  กรุดพนัธ์ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  

8. มนพร  จงเจริญ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   หลกัสูตรนานาชาติ 
9. ณฐชา  กาญจนรินทร์ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   หลกัสูตรนานาชาติ 
10. ศิริลกัษณ์  วรีะเมธีวงศ ์ 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์    
11. ธญัวรัตม ์ ล้ีศิริวฒันกุล 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์   หลกัสูตรนานาชาติ 
12. สมิตา  ทองบุศย ์ 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์   หลกัสูตรนานาชาติ 
13. ณฐันรี  เอกพินิจพิทยา 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์   หลกัสูตรนานาชาติ 
14. วรรณพร  กิจเสรีกุล 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์   หลกัสูตรนานาชาติ 
15. ศุภกัษร  กนกวไิลรัตน์ 6/2 คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)  
16. พิมพอ์ร  สุกิตะ 6/2 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
17. วชิญาภรณ์  ขนุดี 6/5 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
18. ฐิตารีย ์ อ่อนอุ่น 6/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขานฤมิตศิลป์ เอกนิทรรศการศิลป์  
19. ชไมพร  สุศรวสัวงศ ์ 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขานฤมิตศิลป์ เอกแฟชัน่และส่ิงทอ  
20. ชนากานต ์ อุณหนนัท ์ 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขานาฎศิลป์ เอกนาฎศิลป์ตะวนัตก  
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หมายเหตุ 

21. ภทัราภา  ภูมิภกัด์ิ 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาดุริยางคศิลป์  
22. วรกานต ์ ร้ิวรุจา 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  
23. ณฏัฐธิดา  คุราชิ 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  
24. อภิสรา  เจษฎานนท ์ 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  
25. พิชามญช์ุ  พฤกษส์วา่งวงศ ์ 6/2 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวชิาการจดัการการส่ือสาร หลกัสูตรนานาชาติ 
26. พิมพฟ้์า  จนัทประดิษฐ์ 6/5 คณะอกัษรศาสตร์  สาขาภาษาและวฒันธรรม หลกัสูตรนานาชาติ 
27. ฐิติยา  แซ่เตีย 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
28. พิชญธิดา  ตรีธรรมรักษ ์ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาเคมีประยกุต ์ หลกัสูตรนานาชาติ 
29. ทิพยก์ลัยา  หวงัศุภกิจโกศล 6/5 คณะจิตวทิยา หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    33  คน 
1. ณภสัสร  เจียมสิริ 6/1 คณะนิติศาสตร์  
2. ปาลิตา  ลาวณัยรั์ตนากุล 6/1 คณะนิติศาสตร์  
3. ดวงภรณ์  อารีรัตน์ 6/2 คณะนิติศาสตร์  
4. รัฐธนพร  สวา่งพานิช 6/4 คณะนิติศาสตร์  
5. ธมนสร  กาญจนโสภน 6/5 คณะนิติศาสตร์  
6. ปวริศา  จูฑะมงคล 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  
7. ญาดา  พลลา 6/4 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  
8. ธนชัชา  รุ่งโรจน์ 6/4 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน หลกัสูตรนานาชาติ 
9. ณฐบงกช  ชยรักษ ์ 6/5 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน หลกัสูตรนานาชาติ 
10. กรชวลั  กิตติภูมิวงศ ์ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
11. ศุภิสรา  ศรีอุทารวงศ ์ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
12. ณฐัปภสัร์ ตั้งบุญกิตติเวทย ์ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรนานาชาติ 
13. ญาณิศา  ส่งเสริม 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง                                    

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
 

14. นชัชา  ลุกยี้ 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง                                      
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

15. พชร  รุ่งเรืองกลกิจ 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง หลกัสูตรควบปริญญา
ตรี-โท  สาขาวชิาการจดัการการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลย ี

หลกัสูตรนานาชาติ 

16. พิชญสิ์นี  จริตงาม 6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองหลกัสูตรควบ
ปริญญาตรี-โท การจดัการออกแบบธุรกิจ และเทคโนโลย ี

หลกัสูตรนานาชาติ 
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17. สุประวณ์ี  ตั้งวรสิทธิชยั 6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองหลกัสูตรควบ
ปริญญาตรี-โท การจดัการออกแบบธุรกิจ และเทคโนโลย ี

หลกัสูตรนานาชาติ 

18. สุรดา  วรีสุวิภากร 6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองหลกัสูตรควบ
ปริญญาตรี-โท การจดัการออกแบบธุรกิจ และเทคโนโลย ี

หลกัสูตรนานาชาติ 

19. กนกนภสั  วชัระมณีกุล 6/3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
20. พิชญาภา  ภูพนัธ์ววิฒัน์ 6/3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ 
21. ปวชิญา  เหมพฒัน์ 6/4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิานโยบายสังคมและการพฒันา 
หลกัสูตรนานาชาติ 

22. พชัรัตน์  เลิศอนนัตต์ระกูล 6/3 คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรควบปริญญาตรี-โท  สาขาการเมืองและ
การระหวา่งประเทศ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

23. สุชานนัท ์ ปัถวเีสถียร 6/4 คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรควบปริญญาตรี-โท  สาขาการเมืองและ
การระหวา่งประเทศ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

24. เอสรา  หิรัญคพัภ ์ 6/4 คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรควบปริญญาตรี-โท  สาขาการเมืองและ
การระหวา่งประเทศ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

25. จิตตเ์พลิน  ภูมิจิตร 6/3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา  
26. ฟ้าใส  มนตริวตั 6/3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาองักฤษและอเมริกนัศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ 
27. ณฏัฐธิ์ดา โกสุมขจรเกียรต์ิ 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวเิทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลกัสูตรนานาชาติ 
28. อุมาพร  สุวรรณวศิาล 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ โครงการหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์

บณัฑิตสองสถาบนั 
หลกัสูตรนานาชาติ 

29. ณฐัรดา  ทบัทิมทอง 6/3 คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  สาขาการวจิยัทางสังคม  
30. เกวลิน  เจียรอดิศกัด์ิ 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการละคอน  
31. กุลณฐั  ศิริไพศาลกุล 6/3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวชิาการออกแบบเชิง

นวตักรรมดิจิทลั 
หลกัสูตรนานาชาติ 

32. อุรัสยาก ์ บุนนาค 6/3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวชิาการออกแบบเชิง
นวตักรรมดิจิทลั 

หลกัสูตรนานาชาติ 

33. สมิตา  สมวงศ ์ 6/3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวชิาการออกแบบเชิง
นวตักรรมดิจิทลั 

หลกัสูตรนานาชาติ 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วทิยาลยันวตักรรม  4  คน 
1. จิรัชยา  พฤทธิประภา 6/2 คณะศิลปศาสตร์ หลกัสูตรควบปริญญาตรี-โท  สาขาวชิาการ

จดัการมรดกทางวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
หลกัสูตรนานาชาติ 

2. ปฤณ  มุ่งประสิทธิชยั 6/3 คณะศิลปศาสตร์ หลกัสูตรควบปริญญาตรี-โท  สาขาวชิาการ
จดัการมรดกทางวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

หลกัสูตรนานาชาติ 

3. นพเกา้  ขนัมณี 6/5 คณะศิลปศาสตร์ หลกัสูตรควบปริญญาตรี-โท  สาขาวชิาการ
จดัการมรดกทางวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

หลกัสูตรนานาชาติ 

4. ณฐัธิรา  เศวตศิลา 6/4 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิานวตักรรมการบริการ  หลกัสูตรนานาชาติ 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติ  วทิยาลยัปรีดีพนมยงค์  2 คน 
1.สุทธิดา  รัตนภุชพงษ ์ 6/4 ภาควชิาศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอินเดียศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ 
2. รุ่งรัชฏ ์ ลอ้มวฒันธรรม 6/5 ภาควชิาศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน หลกัสูตรนานาชาติ 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  1 คน 
1. เปมิกา  ทิพรส 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาอุตสาหการเทคโนโลยี  

 มหาวทิยาลยัมหิดล  4  คน 
1. นภสัสร  ธรรมยงคกิ์จ 6/1 คณะเทคนิคการแพทย ์  สาขาวชิารังสีเทคนิค  
2. กุลภรณ์  สัจจยานุกลู 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประกนัภยั หลกัสูตรนานาชาติ 
3. ภรภคั  ชูวงศว์ณิช 6/2 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประกนัภยั หลกัสูตรนานาชาติ 
4. ปฏิญญา  ตริววิฒัน์กุล  6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาศาสนศึกษา  

มหาวทิยาลยัมหิดลวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา  1 คน 
1.พิชญา  ชุมพลอโนมคุณ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา  

มหาวทิยาลยัมหิดล  วทิยาเขตกาญจนบุรี   1 คน 
1. สิรภทัร  หงส์ประภาวงศ์ 6/1 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต   

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    14  คน 
1. ณฐัมณ  มัน่คง 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์    
2. ณฐักานต ์ ปัทมอกัษร 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์    
3. วริษฐา  พรหมใจรักษ ์ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์   ภาคพิเศษ 
4. รมิดา  สุริยเสนีย ์ 6/5 คณะเศรษฐศาสตร์    
5. ณิชนนัทน์   แจ่มดี 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  
6. เยาวลกัษณ์  จิรสุวรรณพจน์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรนานาชาติ 
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7. วริษฐา   สถาวร 6/1 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการบญัชี  
8. จิตตินาฏ  ช่างศกัด์ิ 6/2 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด  
9. ยกูา้  นาคาชิตะ 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด หลกัสูตรนานาชาติ 

10. ณิชาพร  จนัทร์บุญฤทธ์ิ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด หลกัสูตรนานาชาติ 

11. ญาณิศา  เคริออนุกลู 6/3 โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด หลกัสูตรนานาชาติ 

12 .พิมพภ์รณ์ประไพ เฉลิมพงษ ์ 6/3 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวชิาการปกครอง  
13. ศศิธร   ภานุรัตน์ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดีไทย  
14. พิชญา   แกว้วเิศษ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตศรีราชา  1 คน 
1. ธนาภรณ์  เกรียงอุปถมัภ์ 6/2 คณะการจดัการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  

มหาวทิยาลยัศิลปากร   9 คน  
1. กุลนนัทน์  เลาหวิโรจน์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สาขาวชิาสถาปัตยกรรมหลกั  
2. ณฏัฐเ์ณรี  บุญวรุตมอ์ารยา 6/3 คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ สาขาวชิาทศันศิลป์  
3. ณฐัวรา  สุวรรณรัตน์ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  
4. พิชญา  ลาภวไิล 6/2 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์  
5. ชโนภาส  ศรภกัดี 6/3 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาการออกแบบภายใน  
6. วชิราพรรณ  เดชสุวรรณ 6/3 คณะโบราณคดี  สาขาวชิามานุษยวทิยา  
7. ญาสินี  ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ 6/4 คณะอกัษรศาสตร์  
8. ตามฝัน  ปิณฑานนท ์ 6/5 คณะอกัษรศาสตร์  
9. ผสุชา  ทิมพิทกัษ ์ 6/5 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการออกแบบ (การออกแบบแอนนิเมชัน่) 
 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาลยันานาชาติ  1 คน  
1.ปนิดา  สมะลาภา 6/5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการโรงแรม 

(ปริญญาสองสถาบนั) 
หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร  20  คน 
1.วรินทรัตน์  ตระกลูเกียรติชยั 6/1 ส านกัวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  
2. อิศราภรณ์  เอ่ียมเอกดุลย ์ 6/1 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  
3. สุธีรา  กนกรัตนนุกลู 6/1 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
4. พิชชากร  พงศเ์มธีกุล 6/2 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
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5. พลอย  สนธิสุวรรณ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก  
6. ธนพร  จมัมวานิชกุล 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก ภาษาจีน  
7. วรรณณิต  ตระกลูช่าง 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก ภาษาเวยีดนาม  
8. แพรวไพลิน ศรีกุลเรืองโรจน์ 6/1 คณะสังคมศาสตร์ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
9. กญัญาณฏัฐ ์ หฏัฐะโสธนะ 6/2 คณะสังคมศาสตร์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด  
10. ชลกร  องคไ์พบูลย ์ 6/3 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาพฒันาชุมชนเมือง  
11. อรจิรา  ธญัชยัพงศ ์ 6/3 คณะสังคมศาสตร์  สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (เอกคู่)  
12. อริสา  ปริชาตปรีชา 6/3 คณะสังคมศาสตร์  สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (เอกคู่)  
13. ป่ิน  โปตระยานนท ์  6/4 คณะสังคมศาสตร์  สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (เอกคู่)   
14. ลญัจกร  สุทธิรักษ ์ 6/4 คณะสังคมศาสตร์  สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (เอกคู่)   
15. สิราปุณ  อิงภคักฤชชญัญู 6/3 คณะนวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ส่ือสาร 
 

16. ภินญชุ์นนัท ์ โพธิปัสสา 6/3 คณะนวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการออกแบบส่ือ
ปฏิสัมพนัธ์และมลัติมีเดีย 

 

17. พิมพม์าดา  ฉายเฉลิมวงศ ์ 6/5 คณะพลศึกษาสาขาผูน้ านนัทนาการ  
18. สุพิชชา  ปัญญาทิพยกุล 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิานาฎศิลป์สากล  
19. ภคัรดา  หรินทรานนท ์ 6/5 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ  
20. ธนชัลลัน์  อนุรัชชนานนัท ์ 6/3 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก  

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   2  คน 
1. ภทัราพร  กรีใจวงั 6/1 คณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวชิากายภาพบ าบดั  
2. พรลภสั  เทศนิยม 6/1 คณะการจดัการ  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   12  คน 
1. ศรุดา  เจริญสม 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  
2. ณิชา  คุณาดิเรกวงศ ์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  
3. อญัมณี  ถาวรคุณ 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  
4. กนกพรรณ  คติก าจร 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม  
5. ธญัเรศ  ปัญญากรณ์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย  
6. จารุภสั  ยาพิชยั 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย  
7. พรนชัชา  สหสัโอฬาร 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาออกแบบภายใน  
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8. พรหมชนก  สุขมุาลพนัธ์ 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสนเทศสามมิติ  
9. วศิินี  เทียนรุ่งศรี 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  
10. รินรดา  พนัธ์ุพิทกัษ ์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาโทรคมนาคม  
11. วรนิษฐา  ฮึกหาญสมบติั 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสารสนเทศ  
12. นิศมา  ววิรรธนจิตต ์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการดนตรีและส่ือผสม  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี   3 คน 
1. รมิตา  ดาวมณี 6/3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                  

สาขาวชิามีเดียอาตส์-กลุ่มวชิาเอกแอนิเมชัน่และวชิาเอฟเฟกต ์
 

2. กุลธรา  พนูจารุวฒัน์ 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                      
สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

3. ชญานิษฐ ์ พิชญไพบูลย ์ 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                   
สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  3  คน 
1. วทิิตตา  ชานวทิิตกุล 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  สาขาวชิาการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 

2. สรัญญา  เพง็ค ามาด 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  
3. พชรภรณ์  มาตรศรี 6/3 คณะพฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม  สาขาวชิาการบริหาร

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วทิยาเขตปราจีนบุรี  1 คน 
1. ชญานิศ   พรอดิสัย 6/1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ 
 

วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ   1  คน 
1.กนัยล์ภสั  เจริญโชคกิตติ 6/1 คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต   1  คน 
1. อรวรา  ธญัชยัพงศ ์ 6/4 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วทิยาเขตพณชิยการพระนคร 1  คน 
1. ภาณุมาส  ผลิผล 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการเงิน  
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มหาวทิยาลยัเอกชน 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ    11  คน 
1. ภคัจิรา  ทุมวงศ ์ 6/1 คณะนิติศาสตร์  

2. สิริเพญ็  พนาวฒันวงศ ์ 6/5 คณะนิติศาสตร์  

3. ธมนวรรณ  ดวงทวทีรัพย ์ 6/2 คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บทุนการศึกษา 100 %  

4. ศวติา  ปิยนามวาณิช 6/3 คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ  

5. งามเพชรรัชต ์ พยกุล 6/4 คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ  

6. ธญัญาภรณ์  เลาหมนตรี 6/3 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   

7. เอมรินทร์  มาลากุล 6/4 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  

8. พชัมณฑ ์ สุทธิธนะกลุ 6/4 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ไดรั้บทุนการศึกษา 100 % 

9. สุวร์ีพิชญภ์า  อิงภคักฤชชญัญู 6/3 คณะนิเทศศาสตร์  

10. ณพชัร  โรจน์แสงรัตน์ 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  

11. วรพร  อินทร 6/3 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ    9  คน 
1. นภษร  บุญส่ง 6/3 คณะนิติศาสตร์  
2. ณิศนนัท ์ บริบูรณ์ชยัศิริ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
3. ณฐัริกา  ตยางคนนท ์ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการ  
4. อรณิช  สุดชา 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการ  
5. รวสิรา  รัตน์รววีงศ ์ 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์  
6. สิตานนัท ์ สุนทวฒันโรดม 6/3 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวชิาวารสารศาสตร์  
7. ธนภรณ์  สุดชา 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวชิาวารสารศาสตร์  
8. รัตนาภรณ์  สมรรถนาวนิ 6/4 คณะการจดัการการท่องเท่ียว  
9. พลอยปภสั  วดีภสัสรารัตน์ 6/4 คณะการจดัการการส่ือสาร หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   4  คน 
1. สลิลยศ   เดชภิรัตนมงคล 6/1 คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
2. ฐณิชา  อ่อนชอ้ยสกุล 6/1 คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวชิาอุตสาหกรรม  
3. ปิยภทัร  สืบแสงอินทร์ 6/2 คณะการแพทยแ์ผนจีน  
4. ภทัรานิษฐ ์ มีจนัทร์ 6/4 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น  

สถาบันเทคโนโลยไีทย –ญี่ปุ่ น  1  คน 
1. ชวศิา  เทศวเิชียรชยั 6/3 คณะบริการุรกิจ สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบญ่ีปุ่น  
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ศึกษาต่อต่างประเทศ 
ศึกษาต่อต่างประเทศ   5 คน 
1. ดารินทร์  จิตสวา่งดี 6/2 Singapore Institute Of  Management, Singapore.  
2. หทยัรัชต ์ กววีชัรนนท ์ 6/4 Tianjin University inNankai, Tianjin, China.  
3. สริตา  นวกิจชยักุล 6/5 Tianjin University inNankai, Tianjin, China.  
4. รติรัตน์  พิพฒัน์กุลชีวนิ 6/3 Central Saint Martins Foundation Diploma in Art and Design, 

London, England. 
 

5. ธนญัญา  เล่ียมเพชรรัตน์ 6/4 BA Film and Television London College of Communication, 
University of the Arts London, London, England. 

 

 

หมายเหตุ ขอ้มูลท่ีส ารวจ ณ ปัจจุบนัน้ี  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของนกัเรียน 

                                                                                               อ.ปิยะนุช  เสริมบุญ  ส ารวจและติดตาม         
                                                              งานแนะแนวระดบัมธัยมศึกษา 

   วนัศุกร์ท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 
ขาด 1  คน คือ  1. ทองกร อภินนัทว์รกลุ  ม. 6/3     มีปัญหาเร่ืองสุขภาพจะพกัการศึกษาต่อ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


