
โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย 
ติดตามผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2561 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปี 2562 
นักเรียนทั้งหมด    จ านวน  178 คน 
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จ านวน          151 คน     84.83 % 
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จ านวน    17 คน       9.55 % 
ศึกษาต่างประเทศ    จ านวน       8 คน        4.50 % 

  อ่ืน ๆ      จ านวน              2  คน         1.12 % 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

หมายเหต ุ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  28 คน 
1. พิชญ์ญาภัคขุนดี 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและ 

ผลิตยานยนต์ 
หลักสูตรนานาชาติ 

2. อรจิรา  ปัญญาวราภรณ์ 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี  
3. พัชรพร  เอกพินิจพิทยา 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ 
4. พิมพ์ชนก  กุญชร ณ อยุธยา 6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์   หลักสูตรนานาชาติ 
5. วนัสพร  แพรกทอง 6/1 คณะเภสัชศาสตร์สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  
6. ธนพร  ดวงทวีทรัพย ์ 6/1 คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
7. ทัศนันทน์  ชายวิริยางกรู 6/1 คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
8. พิมพ์ลภัส  เสนสุข 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม  
9. รพีพรรณ  แป้นปลื้ม 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์  
10. นีรา  สุเมธโชติเมธา 6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารบัณฑิต  
11. จิดาภา  ลิ้มธนาคม 6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

12. พิณ  ภักดีบุตร 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์   

13. พิมพ์พิสุทธิ์  เพ็ญพฤษากุล 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
14. อรนาถ  แก้วเวฬู 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
15. ณิชมน  ทวีวงศ์ทรัพย์ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
16. วรินทร์เนตร  อรุณพันธกุล 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
17. ณิชา  ทวีแสงสกุลไทย 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
18. มนันยา  สังวรสมาธิ 6/3 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  

19. ชชัชล  ชิตเกษรพงศ์ 6/3 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม  หลักสูตรนานาชาติ 
20. เจนนิสา  จักร์รัตน์พาหุ 6/3 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม  หลักสูตรนานาชาติ 
21. ธนพร  รัตนมณ ี 6/3 คณะอักษรศาสตร์  สาขาวิชาอักษรศาสตร์  
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ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

หมายเหต ุ

22. บุญระคน  ค าณูนธรรม 6/5 คณะอักษรศาสตร์  สาขาวิชาอักษรศาสตร์  
23. ลภัสรดา  โปร่งฟ้า 6/5 คณะนิเทศศาสตร์  
24. ศลิษา  กีริกฤติยานนท์ 6/1 คณะนิติศาสตร์  
25. ณิชา  กุลสิริพิพัฒน์ 6/5 คณะนิติศาสตร์  
26. ธนิดา  กิจกุศล 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภาควิชานฤมิตศิลป์แฟชั่นและสิ่งทอ (มัณฑนศิลป์) 
27. เทียนพรรษา  จ่าเมือง 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์(หัตถศิลป์)  
28. กายทิพย์  แซ่เตียว 6/4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   26 คน 
1. นภสร  งามการ 6/1 คณะเภสัชศาสตร์  

2. ไอดา  ด ารงศักดิ์กุล 6/1 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
3. ขวัญชนก  เลิศธรรมเสถียร 6/1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (Twinning 

Engineering Programmes - University of Nottingham) 
 

4. กวิสญา  สื่อประเสริฐสิทธิ์ 6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน 

 

5. แพรวา  เจริญสมบัติ 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน 

 

6. สรญา  ณ ถลาง 6/3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาการออกแบบเชิง
นวัตกรรมดิจิทัล 

หลักสูตรนานาชาติ 

7. ฤชาทร  กิตติพรพานิช 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์  
8. จิณณพัต  กุลไพบูลย์ 6/4 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
9. ซาแมนต้าอนัญญา  จง 6/4 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
10. ณัฐนันท์  สุทธิสรโยธิน 6/3 คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
11. พิราภรณ์  พิรกุลวานิช 6/4 คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
12. พิมพ์พิชญา  พรประไพ 6/5 คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
13. เชษฐินี  ขอเพ่ิมทรัพย์ 6/5 คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
14. ชุติกาญจน์  นุ้ยสุด 6/5 คณะนิติศาสตร์  
15. ณัฐวิภา  เกียรติวงศ์ 6/3 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  
16. ญาดา  กรีธาธร 6/3 คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
17. ภัทรภร  เวชชาชีวะ 6/3 คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ   หลักสูตรนานาชาติ 
18. ศวิตา  ปัณฑุยากร  6/1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

19. พฤกษาพรรณ  ยิ่งชัยยะกมล 6/4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
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20. พรไพลิน  วัฒนโรจนาพร 6/4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

21. นภัสกร  เจียรอดิศักดิ์ 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการละคอน  
22. ปิญชาน์พัชร  รุ่งเรืองกลกิจ 6/4 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
23. เอมิกา  สกลสุทธิพงศ์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
24. ปานมุก  เดชากิจไพศาล 6/4 คณะศิลปศาสตร์โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ 
25. ณัฐณิชา  จิตติพลังศรี 6/4 คณะศิลปศาสตร์โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ 
26. ปณณัฏฐ์  วงศ์พิมลพร 6/5 คณะศิลปศาสตร์  สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  4  คน 
1. ปัณณธร  ทองมงคล 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
2. ญาณิศา  พรพานิช 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
3. อาคิรา  วงส์พิเชษฐ  6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวะดิจิตอล หลักสูตรนานาชาติ 
4. จอมขวัญ  หิรัญยศิริ 6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิทยาลัยสหวิทยาการ  4 คน 
1. ฐิชาพรรณ  พยุงธรรม 6/3 สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์  โครงการพิเศษ 

2. นันท์นลิน  อัตตภาพ 6/5 สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์  โครงการพิเศษ 

3. ฐิตาภา  ชื่นสายชล 6/5 สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์  โครงการพิเศษ ศนูย์ล าปาง 

4. พรรณพร  บุญยรักษ์โยธิน 6/5 สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ  วิทยาลัยปรีดีพนมยงค์  2  คน 
1. มัชมน  เตชะไตรศร 6/4 จีนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
2. รมัณยา  ทองก าเหนิด  6/5 อินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิทยาลัยนวัตกรรม  6 คน 
1. ปุณธิฌา  ประสาสน์ศักดิ์ 6/2 สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

2. กัญฐิสา  หาญณรงค์ 6/5 สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ 

3. ญาณิศา  บุญระพงษ์เจริญ 6/3 สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปแบบทางดิจิทัล  

4. อาภานุช  เลาหศิรินาถ 6/3 สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปแบบทางดิจิทัล  

5. ณปภัช  วชัรขจร 6/3 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ                    ( โครงการพิเศษ ) หลักสูตรนานาชาติ 
6. นพมล  กิจกุศล 6/5 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหดิล  14  คน 
1. ปียาทร  ทุมสท้าน 6/1 คณะเภสัชศาสตร์  

2. พฤนท์พศิกา  สงวนโภคัย 6/1 คณะเภสัชศาสตร์  

3. ปีย์วรา  วงศ์ตั้งตน 6/2 คณะเภสัชศาสตร์  
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4. ณัฏฐ์สุญาณ์  มงคลจรัสชัย 6/1 คณะแพทยศาสตร์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
5. นีรานันท์  วีระพจนานันท์ 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

6. จิรชดา  มหาสุคนธ ์ 6/3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี เอกเปียโนสมัยนิยม  

7. พริสร  นาคประสิทธิ์ 6/4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  สาขาวิชาธุรกิจดนตรี เอกเปียโนสมัยนิยม  

8. ณัฐนันท์ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 6/5 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  สาขาวิชาการแสดงละครเพลง เอกขับร้อง  

9. กัลยกร  กอสุราษฎร์     6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ 
10. ภาวิดา  พูนทรัพย์โสภณ 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 
11. กัญญาณัฐ  อุดมเดชทรัพย์ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 
12.ฐานิต  จารุพัฒนะสิริกุล 6/5 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ 
13. ธมภัสสร์  ชัยศิริ 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ 
14. พันธ์วิรา  พานิช  6/5 คณะการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  18 คน 
1. กรญา  เย็นยื่ง 6/1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  

2. ศีรณา  เปาวสันต์ 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

3. ชัญญานุช  โอฬารถาวรกุล 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

4. ศุภกมล  วงศ์ก าแหงหาญ 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หลักสูตรนานาชาติ 

5. ติรัฐญา  ส าราญ 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หลักสูตรนานาชาติ 

6. วงลฏา  กวางไพรศรี 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ภาคพิเศษ)  

7. อภิชญา  เทพเสถียรธรรม 6/2 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  

8. กรวรรณ  หล่อศิริวงศ์ 6/1 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 
9. ตมิศา  สินอุดมผล 6/2 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

10. ฐิตาภา  อักษรสุวรรณ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
11. มินทรา  ปัญญามหาทรัพย์ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
12. นันทนัช  แย้มคง 6/3 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 
13. อภิชยา  ตันมีสุข 6/4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาการจัดการการโรงแรม

และการท่องเที่ยว 
ภาคพิเศษ 

14. แพรวา  บุตรานนท์ 6/4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออกจีนธุรกิจ  

15. กรรญดา  กล้าสุคนธ์ 6/4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออกจีนธุรกิจ  

16. สุปรีชญา  โกมารกุล ณ นคร 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ 
17. พัชญา  ตรีรัตน์ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ 
18. จิรสุตา  เวชชาชีวะ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ 



   5 
 

ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

หมายเหต ุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  19  คน 
1. ณัฐกมล  ธัมมะปาละ 6/2 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  สาขาวิชาบัญชี  
2. ดาลัด  นามบุญ 6/4 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคมสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
3. ระติพรรณ  สุโน 6/4 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคมสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
4. ฐิติภา  แซ่เตีย 6/4 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการพิเศษ 
5. แก้วสาย  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร เอกภาษาเยอรมัน หลักสูตรนานาชาติ   
6. ภัสสร  อรัญญาวิกุล 6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ             หลักสูตรนานาชาติ   
7. จุฑ์เมธาวดี  จิรัฐการุณธ์ 6/4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาญี่ปุ่น     
8. ญาดา  ฉัตรมานพ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาเกาหลี   
9. ฐานิชา  สุรพัฒนา 6/3 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการพิเศษ 
10. อัจญมัล  มามะ 6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
11. ชวาลณัฏฐ์  สุขวัฒน์ 6/5 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โครงการพิเศษ 
12. ฐิตาภา  ตั้งเผ่าวัฒนา 6/5 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์   
13. ฐานพร  วัฒนเขจร 6/2 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร 2 ภาษา 
14. ชนิตา  พุ่มน้อย 6/3 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร  
15. อรเทพิน  อาจหาญวงศ์ 6/2 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
 

16. ปทิตตา  ทองเกิด 6/3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือ                
การท่องเที่ยว 

หลักสูตร 2 ภาษา 

17. ชาลิสา  ชาญสง่าเวช 6/4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการ
จัดการนวัตกรรม 

หลักสูตร 2 ภาษา 

18. ณัชชา  ธีระอรรถเวช 6/4 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  สาขาวิชาการจัดการ
ภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

หลักสูตรนานาชาติ   

19. กัญญาภัค  ข าสกุล 6/4 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอและ
เครื่องตกแต่ง 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร   9 คน 
1. ธัญญนันทน์  อนุรัชชนานันท์ 6/2 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการแบรนด์หรูหรา หลักสูตรนานาชาติ  
2. พรนัชชา  เกียรติมณีศรี 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการแบรนด์หรูหรา หลักสูตรนานาชาติ  
3. ณัธศิญา  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา    6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการแบรนด์หรูหรา หลักสูตรนานาชาติ  
4. ชฏาทิพย์  บุญแก้ว 6/3 คณะมัณฑนศิลป์  สาขาวิชาการออกแบบภายใน  
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ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

หมายเหต ุ

5. สิวรี  เสวิกุล 6/4 คณะมัณฑนศิลป์  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  

6. เบญญาภา  ศุขกสิกร 6/5 คณะโบราณคดี  สาขาวิชาโบราณคดี  
7. แทนรัก  เทียนประทีป 6/5 คณะโบราณคดี  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
8. รมณ  รัชตะภูษิต 6/5 คณะโบราณคดี  สาขาวิชาภาษาไทย  
9. พิชญาภัค  ธนกฤตศิริ 6/4 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   7 คน 

1. กฤตยาธร  ไชยกาล 6/2 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
2. กันยรัตน์  ถีรพงษ์ 6/2 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
3. ณภัทร  ตั้งรุ่งเรืองชัย 6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน หลักสูตรนานาชาติ 
4. กัญญณัฐ  พิริยะวัฒน์ 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาควิชานิเทศศิลป์                    

สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
 

5. ริญญภัสร์  นิธิราศีวัฒน์ 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาควิชานิเทศศิลป์                       
สาขาวิชานิเทศศิลป์ 

 

6. บุณยวีร์  วัฒนะนิธิวงศ์ 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาควิชานิเทศศิลป์                         
สาขาวิชานิเทศศิลป์ 

 

7. พชร  จิระวุฒิกุล 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาควิชานิเทศศิลป์                         
สาขาวิชาการถ่ายภาพ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  4 คน 

1. สิริลดา  จรรยาภรณ์ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ 
2. กัลยรัตน์  ปีตะวนิก 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  สาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป์ 
หลักสูตรนานาชาติ 

3. ณัฐณิชา  อุดมวรรณคดี 6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  สาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

หลักสูตรนานาชาติ 

4. ธัญลักษณ์  งามชัยพิสิฐ 6/3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 คน 

1. ภัทรภร  ตั้งทรงจิตรากุล 6/2 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  2  คน 
1. ณ จันทร์  สุศรีเจริญสุข 6/2 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
2. ภัทราวีย์  บุญอุดมทรัพย์ 6/2 คณะการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  1  คน 
1. นับมุก  รุกขชาติ  6/5 คณะวิจิตรศิลป์  สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  
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ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

หมายเหต ุ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  1  คน 
1. ณัฐณิชา  บ ารุงสงฆ์ 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป  

มหาวิทยาลัยบูรพา  1  คน 

1. สิรีธร  วิศิษฏ์มงคล 6/3 คณะโลจิสติกส์  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  

มหาวิทยาลัยพะเยา  1 คน 

1. ธนาภา  ตันติไพบูลย์วงศ์ 6/3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  2 คน 

1. นันทิพร  บุญสวัสดิ์ 6/1 คณะพยาบาลศาสตร์  
2. ชนัญชิดา  กาลจินดา 6/1 คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  1 คน 

1. กรุณา  เดชบุรัมย์ 6/5 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

หมายเหต ุ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  8  คน 
1. รินรดา  มหัทธนวงศ์วาน 6/3 คณะบริหารธุรกิจ  (ทุน  5  ทศวรรษ) 
2. ภาณินทรา  เตชะพูลผล 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  
3. ศศิ  รอดวัฒนกุล 6/4 คณะบริหารธุรกิจ  
4. นปภา  กิจกุลอนันตเอก 6/4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
5. ณภัทรา  เกริกกิตติกุล 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
6. กัญญาณัฐ  งามปลั่ง 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
7. กัญญาภัทร  งามปลั่ง 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
8. วรานิษฐ์  ศรีธนบุญชัย 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  5  คน 
1. ณิชรีย์  ธีรประทีป 6/3 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  สาขาวิชาภาพยนตร์  
2. พิชญ์ชญา  ขลิบทอง 6/4 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  สาขาวิชาภาพยนตร์  
3. พิมพ์พิสุทธิ์  โกศลกุล 6/5 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  สาขาวิชาภาพยนตร์  
4. ธนิสร  ทววีงศ์ 6/5 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  

5. ชาลินทรา  แอนน์แบสส์ฟอร์ด 6/5 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาผลติอีเว้นท์ นิทรรศการและการประชุม  
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ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต  2  คน 
1. ปุณยภา  วุฒิพานิช 6/4 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชามัลติมีเดีย  
2. ชุติมณฑน์  อู่อรุณ 6/5 วิทยาลัยการออกแบบ  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   1  คน 
1. ภัทรียา  จันทร์อุไร 6/5 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น   1  คน 
1. ชัชสรัล  จงประเสริฐ 6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ได้รับทุน 25% 

 
ศึกษาต่อต่างประเทศ 

ศึกษาต่อต่างประเทศ    8  คน 
1. จิรัชญา  สิทธิสัมพันธ ์ 6/3 Business and management Durham University  ประเทศอังกฤษ 
2. พรหมพร  บุลสถาพร 6/3 Economic and Commerce 

South China University of Technology 

ประเทศจีน 

3. ชลดา  เจียมเจริญ 6/3 Economic and Commerce 
South China University of Technology 

ประเทศจีน 

4. ศรุตา  ธนวินทกุล 6/4 School of Humanities and Culture Department of Arts, 
Design course (Product Design) TOKAI UNIVERSITY 

ประเทศญี่ปุ่น 

5. สกาวเดือน  สุนทรวรรณ 6/4 Fashion Marketing and Distribution Department (Fashion 
Styling)Bunka Fashion College 

ประเทศญี่ปุ่น 

6. รับพร  ศรีสวัสดิ์ 6/4 Professional Makeup Training Programs MAKEUPFOREVER 
ACADEMY 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

7. ธนกมล  ธรรมนารักษ์ 6/5 Beijing language and culture university  ประเทศจีน 
8. สิริวรรณ  ไชยหนองหว้า 6/5 Bachelor of Economics in International Trade (BIT)  

Donghua University, Shanghai 
ประเทศจีน 

 

อ่ืน ๆ 
1. พิมพ์มาดา  สารมนู    6/4 Royal Academy of Dance London UK หลักสูตรบัลเลย์ 
2. แพรจีน  คชะภูติ 6/5 เรียนจัดดอกไม้และเปิดร้านจัดดอกไม้  

 

หมายเหตุ    ข้อมูลที่ส ารวจ ณ ปัจจุบันนี้  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเรียน 
                                                                                อ.ปิยะนุช  เสริมบุญ  งานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา 
                                                                                                            วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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