
ติดตามผลนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2559 
ที่ผ่านการคดัเลอืกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปี 2560 

นักเรียนทั้งหมด    จ านวน     166   คน 
ศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ  จ านวน     141  คน        84.94% 
ศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษาของเอกชน จ านวน      15   คน         9.04% 
ศึกษาต่างประเทศ    จ านวน       10   คน         6.02% 

สถาบันอดุมศึกษาของรัฐ 

 ช่ือ-สกลุ ช้ัน คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

มหาวทิยาลยันวมนิทราธิราช   1คน 
1. บุญสิตา  ศาสตร์วฒันโรจน์ 6/1 คณะแพทยศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั27  คน 
1. ทสร  สง่างาม 6/1 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
2. อชิรญา  อุตตมากร 6/1 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
3. วสุิทธิดา ชยัฤทธิเลิศ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสัตววทิยา  
4.ศศลกัษณ์  ไหลรุ่งเรือง 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์  

5. ธนัยณ์ภทัร  เสถียรวงศา 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมนาโน หลกัสูตรนานาชาติ 

6. อิสรีย ์ สิริพงศาธร 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการออกแบบและ
การผลิตยานยนต ์

หลกัสูตรนานาชาติ 

7. นทัธมน  ทวแีสงสกุลไทย 6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการออกแบบและ
การผลิตยานยนต ์

หลกัสูตรนานาชาติ 

8.ฐิติภทัรา  สุพพตับุตร 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  

9. ธารธชา เรืองวงษว์าร 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  

10.เมพิชชา  อ ่าพุทรา 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

11. วรกานต ์ชูชยัวฒันา 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

12. วรินธร  อรุณนาวศิีริ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

13. กษมนธร สุทธิประภา 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
14.ปรายฟ้า ลาวลิาศ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
15. ศรันยจอม  จารุจินดา 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
16.ญาดา  น่ิมวิจิตร 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขานฤมิตศิลป์ เอกนิทรรศการศิลป์  
17.กชพร รงคปราณี 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์  สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม  
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

18.ณิชมน  นิตยโกศล 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรมไทย  

19.ปภาดา จิรภทัรโชติ 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน  

20.พิมพร์ะว ี พิสุทธ์ิพิบูลวงศ ์ 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  

21.นารดา  พิพฒัน์กิตติพร 6/4 คณะอกัษรศาสตร์  

22.ปุณณดา พฒันก าจร 6/4 คณะอกัษรศาสตร์  

23.จีนีฟ รมณีย ์  คีริก 6/5 คณะอกัษรศาสตร์  

24.นภสัวรรณ  คมัภีริชยา 6/5 คณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ 

25.ปัณดา  อินทุภูติ 6/5 คณะนิเทศศาสตร์  

26.ชนญัญา มุ่งธญัญา 6/5 คณะนิเทศศาสตร์  

27.พริมา วจนะรักษ ์ 6/2 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาธุรกิจศึกษา  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     41    คน 
1. ชามา  ตระกลูศิริพาณิชย ์ 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
2.ชชัชนก  ฉตัรไชยาฤกษ ์ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
3. ณภทัร  ขนัธวทิย ์ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรนานาชาติ 

4. เบญญาดา  ฐานทรงวุฒิ 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรนานาชาติ 

5. ตรีกานต ์ศรีพลากิจ 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  
6. ชนิกานต ์ ศกัด์ิฉตัรมงคล 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์   หลกัสูตรนานาชาติ 
7. ณศมน  นิยมเดชา 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์   หลกัสูตรนานาชาติ 
8. เพญ็พิชชา  พรเจริญวฒันา 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์   หลกัสูตรนานาชาติ 
9. เพกา จินดานนท ์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง                                      

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

10.ชวศิา กอ้นทอง 6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง                                      
สาขาวชิาการจดัการออกแบบธุรกิจ และเทคโนโลย ี

หลกัสูตรนานาชาติ 

11.รมิตา พิทยประเสริฐกุล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง                                      
สาขาวชิาการจดัการออกแบบธุรกิจ และเทคโนโลย ี

หลกัสูตรนานาชาติ 

12. พชัรนนัท ์ สุริยเสนีย ์ 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง                                      
สาขาวชิาการจดัการออกแบบธุรกิจ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

13.ภคัจิรา เอ่ียมศรี 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ 

14.ขวญัจิรา พงษธ์นะ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถิติ  
15.คริชเชล ประทุมสุข 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
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16.วรัญญา  รุจิววิฒันกุล 6/1 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ 

17. สุภิชญา จงสุวฒัน์ 6/4 คณะศิลปศาสตร์สาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ 

18. เพลงพร  ยงเมธาวฒิุ 6/2 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ 
19. ปัญจรัตน์  โพธิพิพธธนากร 6/2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวเิทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลกัสูตรนานาชาติ 
20. ณิชาภทัร  ล าเจียก 6/4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาองักฤษและอเมริกนัศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ 
21. ณฏัฐริณีย ์กาญจนกิตติชยั 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา  
22. กญัญา พรธนกุล 6/4 คณะศิลปศาสตร์  
23. นวมน คล่องเชิงศร 6/2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
24. เพญ็พิชชา ววิฒันผล 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
25. สุทิศา  บวัประกายรัตน์ 6/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาจิตวทิยา  
26. ปวรวรรณ ประญูรทอง 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิารัสเซียศึกษา  
27. พรพิมล ธรรมนิยาย 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาการพฒันาเชิงสร้างสรรค์  
28. ศศิตา  อุทยัรัตน์ 6/2 คณะนิติศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ 

29. ธญัญาวลัย ์ โฆสิตาภา 6/4 คณะนิติศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ 

30.สุวภทัร สายเช้ือ 6/5 คณะนิติศาสตร์  

31.ญาดา พนูสุขวฒันา 6/5 คณะนิติศาสตร์  

32. ภุริชญา  ศุกระกาญจน์ 6/5 คณะนิติศาสตร์  

33. นนัทินี  จิราธิยตุ 6/3 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน หลกัสูตรนานาชาติ 

34. พิมพม์าดา  วรรณพฤกษ ์ 6/3 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน หลกัสูตรนานาชาติ 

35. ปณิชา  วรศรี 6/5 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน หลกัสูตรนานาชาติ 

36. อญัญฎา  เกตโกทิน 6/4 คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรควบปริญญาตรี-โท  สาขาการเมืองและ
การระหวา่งประเทศ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

37. อฐักาณภรณ์  เตชะเพิ่มผล 6/4 คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรควบปริญญาตรี-โท  สาขาการเมืองและ
การระหวา่งประเทศ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

38.รีเค ชวศิา ชีวมงคล 6/3 คณะศิลปศาสตร์  โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ 
39.มธุรดา พฒันาศกัด์ิ 6/3 คณะศิลปศาสตร์  โครงการองักฤษ-อเมริกนัศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ 
40.ธีริศรา ภาเสโร 6/3 วทิยาลยัพฒันศาสตร์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  
41.ภกัจารี  ภู่รีพฒัน์พงศ ์ 6/2 คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวทิยาการเรียนรู้  
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หมายเหตุ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วทิยาลยันวตักรรม  5   คน 
1.ณชัชา มิลินทจินดา 6/3 คณะศิลปศาสตร์  หลกัสูตรควบปริญญาตรี-โท  สาขาวชิาการ

จดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
หลกัสูตรนานาชาติ 

2.ศศิ อภิฐานะตระกลู 6/4 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิานวตักรรมการบริการ  หลกัสูตรนานาชาติ 

3.ณฐัวดี  ศิริโกมุท 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิานวตักรรมการบริการ  หลกัสูตรนานาชาติ 

4.ธนัยพร  ใจเก่งกิจ 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิานวตักรรมการบริการ  หลกัสูตรนานาชาติ 

5.พิมพภ์ทัรา  จีรณาวฒัน์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิานวตักรรมการบริการ   

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติ  วทิยาลยัปรีดีพนมยงค์  2   คน 
1. กนิกนาท  นนัทหาร 6/4 ภาควชิาศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาจีน หลกัสูตรนานาชาติ 
2. เปมิกา อรรคอุดม 6/4 ภาควชิาศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัมหิดล  8 คน 
1.ณฐันิชา  รุ่งพิทกัษไ์ชย 6/1 คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาวชิารังสีเทคนิค  

2. อารดา  วรีะพฒันา 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ หลกัสูตรนานาชาติ 
3.ภูริชญา บุญรัตน์ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ หลกัสูตรนานาชาติ 
4. นรี  องัอรุณกร 6/2 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประกนัภยั หลกัสูตรนานาชาติ 
5. ทววิรรณ  ชวกุล 6/5 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ หลกัสูตรนานาชาติ 
6. ชลลดา  นนยะ 6/3 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาศาสนศึกษา  

7.ปิยะพนัธ์ ศิริวงศ ์ณ อยธุยา 6/3 คณะสังคมศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ 
8.วภิาว ี ตรีอนุสรณ์ 6/5 คณะวทิยาลยันานาชาติ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ การตลาด หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    21    คน 
1. กชกร  ตนัธราพรฤกษ ์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

2.สัณห์สิรี เปรมปราชญ ์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

3. วริีนทร์  อุดมโสภกิจ 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  

4. ณฐันนัท ์ จิระสุวบิูลย ์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  

5. คคนางค ์ อมรรังสิโรจน์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลกัสูตรนานาชาติ 

6. ฐิติรัตน์  อสัวะวสิิทธ์ิชยั 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรนานาชาติ 

7. แพรวพลอย  ศรีสุวรรณ์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรนานาชาติ 

8.ครองขวญั จนัทร์เงิน  6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ หลกัสูตรนานาชาติ 

9. นิชมน  ศิริพานิช 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ 
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

10. ปัญจรัศม ์ สุวฒันะพงศเ์ชฏ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบิน  
และอวกาศยาน  (IDDP) 

หลกัสูตรนานาชาติ  
2 ปริญญา 

11.จิดาภา  สุกิจปาณีนิจ 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 

12.จิรหทยั  กุมแกว้ 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 

13.ธามน พงษว์ฒันา 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 

14.พอพิมพ ์ สุขเนียม 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเกษตร  

15.ณฐัชยา  สุนทรเวชพงษ ์ 6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการ  

16.พรรณวสา  ปราณปรีชากุล 6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการ  

17.สุธาลินี  ชีนาเรือนทอง 6/4 คณะบริหารธุรกิจ   

18. สิริชนาพร  ไกรก่อกิจ 6/1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ภาคพิเศษ 

19.ทนาพร  ติยะโสภณจิต 6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาวรรณคดี                                                                
กลุ่มวรรณคดีภาษาองักฤษ 

 

20.สจี  ไชยวงศา 6/5 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์                             
(ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ) 

 

21. ปิยจิตร  อมรวนพฒัน์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว  

มหาวทิยาลยัศิลปากร     11   คน 
1. จิณห์นิภา  กุลไพบูลย ์ 6/1 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์  
2. ณฐัธิดา  กาญจนอกัษร 6/3 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาเคร่ืองเคลือบดินเผา  
3. พริมา เลิศวทิวสัชยั 6/4 คณะมณัฑนศิลป์  สาขาวชิาเคร่ืองเคลือบดินเผา  
4. ชนิสรา  มหิทธยาภรณ์ 6/3 คณะมณัฑนศิลป์ สาขาวชิาออกแบบเคร่ืองประดบั  
5. ภทัรานิษฐ ์ เล้ียงพาณิชย ์ 6/3 คณะโบราณคดี  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ  
6. นทัธมน  ธรณไพบูลย ์ 6/3 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม หลกัสูตรนานาชาติ 
7. ปริชญา วริยานนัทกุล 6/3 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม หลกัสูตรนานาชาติ 
8. พลอยไพลิน เมฆพฒันาภิญโญ 6/4 คณะอกัษรศาสตร์ สาขาวชิาเอเชียศึกษา หลกัสูตรโครงการ

พิเศษ 
9. นิธิกานต ์บุรณจนัทร์ 6/5 คณะอกัษรศาสตร์ สาขาวชิาเอเชียศึกษา ภาษาญ่ีปุ่น  
10. ธญัธร สู่ตระกลู 6/4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาปฐมวยั  
11. สิริวมิล  มิติกาญจน์ 6/5 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                   

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร   19    คน 
1. ชุติสรา  ชยัตระกลูทอง 6/1 คณะสังคมศาสตร์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด  
2. วริตถิยา ชาญดว้ยกิจ 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  
3. ณฐัศิริ  ลีนวภิาต 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์  
4. รมิตา  คุณธรรมพงศ ์ 6/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานาฏศิลป์ไทย  
5. อรศุรณา  แกว้สาหร่าย 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์  
6. ทิพยสุ์วรรณ  มหาสุวรรณชยั 6/3 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการออกแบบเพื่องาน

ภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล 
หลกัสูตรนานาชาติ 

7. กานตพ์ิชชา  ทรัพยว์รพล 6/4 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการการส่ือสารเพื่อ             
การท่องเท่ียว 

หลกัสูตรนานาชาติ 

8. ธชัพรรณ  ดุรงคเวโรจน์   6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการการส่ือสารเพื่อ             
การท่องเท่ียว 

หลกัสูตรนานาชาติ 

9. องัคณา  เอ่ียมยงั 6/4 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการการส่ือสารเพื่อ             
การท่องเท่ียว 

 

10. ภูฟ้า   กลว้ยไม ้ ณ อยธุยา 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม  สาขาวชิาการออกแบบส่ือ
ปฏิสัมพนัธ์และมลัติมีเดีย 

 

11. อลิสา กิจจาปทุมวานิช 6/3 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม สาขาวชิานวตักรรมเพื่อ                
การส่ือสาร 

หลกัสูตร 2 ภาษา 

12. ทิพยาภรณ์ ตั้งเจริญโรจน์ 6/5 วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อ             
การส่ือสาร 

หลกัสูตร 2 ภาษา 

13. อารียา ลิมปนวสัส์ 6/4 วทิยาลยันวตักรรมการส่ือสารสังคม สาขาวชิาธุรกิจไซเบอร์ หลกัสูตร 2 ภาษา 
14. แพรพราว สุขมุพนัธนาสาร 6/1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา  
15. กนกพร ศิริศุขสกุลชยั 6/4 คณะวฒันธรรมส่ิงเเวดลอ้ม เเละการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ECE)  
16. ปียว์รา อาจหาญวงศ ์ 6/4 คณะนวตักรรม สาขาวชิาเอกการแสดงและการก ากบัภาพยนตร์  
17. ภทัรานิษฐ ์เวชชาชีวะ 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
18. ณฐัวรา  ภาสพนัธ์ 6/4 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาการวจิยัสังคมวทิยาเพื่อการพฒันา  
19. จนัทิมา  สิทธิสุราษฎร์ 6/5 คณะนวตักรรมส่ือสาร  สาขาวชิาเอกสุขภาพ  
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 1 คน 
1.ธนญัญา สุนทรเสียรกุล 6/1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจจีน  

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   1  คน 
1.  เขมิสรา  รักยติุธรรม 6/2 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิา ภาษจีนธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2  คน 
1. พาขวญั  หงศพ์นัธ์กุล 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาสารสนเทศ  
2. พิมพน์ารา  เน่ืองจ านงค ์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวชิานิเทศศิลป์  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  1  คน 
1.ณฐัธิดา  มณีคุม้ 6/3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิามีเดีย

อาร์ตและเทคโนโลยมีีเดีย 

 

มหาวทิยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 1 คน 

1. นภสร สุขกมลสันติพร 6/4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาการจดัการ                   
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

 

สถาบันอดุมศึกษาของเอกชน 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ    7 คน 
1. กมลทิพย ์ ปุณฑริกาภา 6/2 คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บทุนการศึกษา 100 % 

2. นภสัรา  ประภิระน า 6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

3.โสจิพรรณ ผอ่งใส 6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

4. ภิญญาปวีร์  หวงัวฒันโรจน์ 6/2 คณะบริหารธุรกิจ  

5. กุลธิดา สายเยน็ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ   

6.จุฑามาศ ชยันิวฒัน์ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  

7. อาริสา ตระการนิติธรรม 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ6  คน 
1. นนัทณ์ภสั  สิริธนนนทส์กุล 6/3 คณะดิจิทลัมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  สาขาวชิาศิลปะภาพยนตร์  
2.กนกณฐัชยัมณฑล 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ  

3.ชนิกานต ์วิเศษโส 6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาแฟชัน่  

4.ชาลิสา ลลิน 6/3 คณะการจดัการท่องเท่ียว หลกัสูตรนานาชาติ 

5.นิชานนัท ์นาคประสิทธ์ิ 6/3 คณะการจดัการท่องเท่ียว หลกัสูตรนานาชาติ 

6.วชิรัตน์ รัตนเตมีย ์ 6/3 คณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ 
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ช่ือ-สกลุ ช้ัน คณะ/สาขาวชิา 
 

หมายเหตุ 

สถาบันเทคโนโลยไีทย – ญี่ปุ่ น   1  คน 
1. อิสรีย ์ ภทัรเลิศพนัธ์ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบริหารธุรกิจญ่ีปุ่น  

วทิยาลยัดุสิตธานี  1   คน 
1. วรรณิดา  เตชะนิรัติศยั 6/3 การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  

ศึกษาต่อต่างประเทศ 

ศึกษาต่อต่างประเทศ   10 คน 
1.เกวรินทร์  พงศสิ์ฏานนท์ 6/2 International Business Management ,  Feng  Chia  University 

Taiwan 
ไตห้วนั 

2.ธญัวรัตม ์อนุกลูไพบูลย ์ 6/4 คณะบริหารธุรกิจ , Feng Chia University ไตห้วนั 
3.พิชชา รัตนประดิษฐ์ 6/2 College of Asia Pacific Studies , Ritsumeikan Asia Pacific 

University (ไดรั้บทุน 50%) 
 

4.ชณิสรา ตถัยายทุธ์ 6/5 Asia Pacific Study , Tourism and hospitality , Ritsumeikan 
Asia Pacific University  

ญ่ีปุ่น 

5.มาติกา ก่อกิจ 6/3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ , Technische Universität Berlin เยอรมนั 
6.กมลลกัษณ์ เพชรประไพพร 6/4 คณะบริหารธุรกิจ , Shanghai University จีน 
7.ภคัจิรา บุญรัตนสมยั 6/4 คณะบริหารธุรกิจ , Shanghai University จีน 
8.จินดาภรณ์ มิตินนัทว์งศ ์ 6/4 Chinese College of Jinan University(ไดรั้บทุน 100%) จีน 
9.ดิษยา สินสมบูรณ์ 6/4 Traditional Chinese Medicine (Including Acupuncture) , 

International School Beijing University of Chinese Medicine  
จีน 

10.สิริสา เช้ืออินตะ๊ 6/4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาScience in Business Studies in 
Computer Information Technology , Southern New Hampshire 
University 

สหรัฐอเมริกา 

 

หมายเหตุ ขอ้มูลท่ีส ารวจ ณ ปัจจุบนัน้ี  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของนกัเรียน 
         อ.ปิยะนุช  เสริมบุญ  ติดตามผล 

                                                                                                             งานแนะแนวระดบัมธัยมศึกษา 
                                                                                                                   วนัจนัทร์ท่ี  24  กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 
 


