
โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย 
ติดตามผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2560 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปี 2561 
นักเรียนทั้งหมด    จ านวน  172  คน 
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จ านวน  151  คน     87.79 % 
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จ านวน      16   คน       9.30 % 
ศึกษาต่างประเทศ    จ านวน     5  คน        2.91 % 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

หมายเหต ุ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  27  คน 
1. ชญานิษฐ์  โอภาสเสรีผดุง 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
2. รดา  ไชยสัคคานนท์ 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
3. ชัญญา  เอกบัณฑิต 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
4. ทรรศิกา  มนสิการ 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
5. ศุภิสรา  สิขเรศ 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
6. รัตนธร  ตั้งสืบกุล       6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
7. แพรพลอย  วริษฐวาณิชกุล 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
8. ศุภกานต์  วัชรสินธุ ์     6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
9. พลอยเพชรซ้อน  พยกุล 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
10. กุณภากร  เนตรธุวกุล  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
11. ปวีณ์นุช  สุรชัยพิทักษ์   6/1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

12. ชวิศา  สินธพพันธุ์  6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

13. นภสร  ทวิชศร ี    6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
14. พริมา  ปังศรีสมบูรณ์      6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
15. พาขวัญ  เจริญวัฒนาสุขสม   6/1 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด  

16. พรชนิตว์  ธรรมรักษา     6/1 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด  

17. โศภิษฐรัชช์  เหี้ยมหาญ    6/1 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  

18. ทิพย์ธิดา  โกสุมขจรเกียรติ 6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                                                                                                       

19. ธัญภัค  ชัยวัฒน ์  6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบวิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ 
20. อริยา  เทศฐา  6/3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  หลักสูตรนานาชาติ  
21. ปุญญภรณ์  สีอ่อน  6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  หลักสูตรนานาชาติ  
22. ภัท  วสุรัตน ์  6/4 คณะนิเทศศาสตร์   
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23. ชนิสรา  พงศาศิลปี   6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์  

24. นรมน  ผ่องศรี   6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกนาฏยศิลป์ตะวันตก    

25. ณัฐนิชา  กฤษณีไพบูลย์ 6/3 คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
26. เปรมสินี  มณีเสถียร 6/5 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม  หลักสูตรนานาชาติ 
27. รินทร์ลภัส  เศรษฐสิริวุฒ ิ 6/2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     41    คน 
1. ศุลีกร  เพชรใส   6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  

2. วาสิตา  จิตต์เที่ยง       6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  

3. อัคคริมา  จูฑะมงคล        6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  

4. ณัฐณิชา  ธนปุณยนันท์  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์  

5. ณัฐสินี  เลาหภักด ี  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
6. พัชรพร  ตันติวีรกุล  6/5 คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
7. ธัญณพร  ขอพรประเสริฐ   6/1 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)  

8. ณัฐชนน  แหล่งสนาม         6/1 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)  

9. ศิรดา  วุฒิสถิรภิญโญ   
   

6/2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรี-โท ทางการ
บัญชีและบริหารธุรกิจ 

 

10. ปาณิสรา  พูลพิพัฒน์  6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต   

11. วิชญาพร  ทองเชียว  6/3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรนานาชาติ 

12. อันดามัน  พัวตั้งศิลา 6/3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

13. ภาพวาด  ตระกูลคู่บุญ 6/5 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

14. นันท์นภัส  ชุนเฮงพันธุ์ 6/4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  หลักสูตรนานาชาติ 
15. นนทพร  ศิวะโกเศศ  6/4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   หลักสูตรนานาชาติ 
16. กษิณา  เพชรมีแก้ว  6/3 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต  

17. บุญธิชา  ปลื้มจิตติกุล 6/3 คณะนิติศาสตร์   

18. นฎา  ณ พิกุล   6/5 คณะนิติศาสตร์  

19. ศุภรัตน์  ใสแก้ว   6/5 คณะนิติศาสตร์  

20. รมย์นลิน  นิธิสหกุล  6/5 คณะนิติศาสตร์  

21. บูรยา  เหมสถาปัตย์   6/4 คณะนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  

22. ศรุตยา  ตรีธรรมรักษ์ 6/3 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
23. ไอริณ  ชัยกุล  6/4 คณะนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ  หลักสูตรนานาชาติ   
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24. ธัญชนก  วิวัฒน์ธนาฒย ์ 6/4 คณะนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  หลักสูตรนานาชาติ   
25. จันทร าไพ  วณิชวรพงศ์ 6/5 คณะนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ 
26. เจษฎาพร  ธัมมาวุฒิโต 6/4 คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ   หลักสูตรนานาชาติ 
27. ธนพร  มูลากุล 6/5 คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ   หลักสูตรนานาชาติ 
28. พิมพ์ลภัส  สุวรรณเนตร 6/5 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ   

29. นภัส  เฮงหลี 6/5 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ                                                               

30. วิรญา  ตรองพาณิชย์  6/5 คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ    

31. สุเมธินี  บุญศร ี 6/5 คณะรัฐศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิตการเมืองและการระหว่าง
ประเทศโครงการพิเศษ 

หลักสูตรนานาชาติ 

32. ชาคริยา  วรสารพิสุทธิ์  6/5 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา   

33. ณัฐนรี  รัตนเสนีย์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โครงการพิเศษ)   

34. ชนาภรณ์  ศรีวรวิทย์   6/5 คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษ-อเมริกัน  หลักสูตรนานาชาติ 
35. ณิชารีย์  วชิรกิจโกศล 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ   

36. ชนกานต์  แสงมณี  6/5 คณะศิลปศาสตร์-ศิลปศาสตรบัณฑิตการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
37. รวิพร  มะลิพันธุ์   6/5 คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
38. มิรันดา  จรูญวุฒิธรรม 6/5 คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ  หลักสูตรนานาชาติ 
39. จิรัชญา  จูรานุกูล  6/5 คณะโลกคดีศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจสังคม   

40. ณัฐชญา  เชิดบุญเมือง 6/4 คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา โครงการพิเศษ ภาควิจัย 

41. สิตา  รัชฎาธนาโชค 6/4 คณะศิลปศาสตร์ โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  2 คน 
1. รัศมพรรณ  ปัญโญ  6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. พิชานันท์  เสนี 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยสหวิทยาการ  2 คน 
1. ภิญญาพัชญ์  โพธิพิพิธธนากร 6/5 สาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์   

2. กมลชนก  ธานี   6/5 สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ  วิทยาลัยปรีดีพนมยงค์  1 คน 
1. สุธีรา  คุณาดิเรกวงศ์    6/4 จีนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิทยาลัยนวัตกรรม  1   คน 
1. ศศิวิมล  สุริยะมณี  6/4 สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิทยาลัยนพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อิ๊งภากรณ์  1   คน 

1. ประภาศิริ  พูลสวัสดิ์  6/5 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  

มหาวิทยาลัยมหดิล  13   คน 
1. พทธมน  องค์เจริญ   6/1 คณะเภสัชศาสตร์  

2. วรนิษฐา  ชัยอรุณ   6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการ  

3. อานัสเตเซีย  คุณะดิลก     6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย  

4. สุชาวดี  เกษมอมรลักษณ์    6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย  

5. สุพิชชา  สอนมัง 6/2 คณะวิทยาศาสตร์   

6. ฟ้าใส  รุกขชาติ  6/2 คณะวิทยาศาสตร์   

7. เอกภรณี  ยังตรง 6/2 คณะวิทยาศาสตร์   

8. วิสุทธิ์ญาดา  ชัยฤทธิเลิศ 6/2 คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร   

9. มนัสว ี ศรีบงกช  6/2 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิตวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน หลักสูตรนานาชาติ  
10. อัยย์ลดา  ประภากรพิพัฒน์ 6/2 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
10. ธัญลักษณ์  สันทัน  6/4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  แขนงMusic Theater เอกVoice 

Theater 

 

11. ศศิประภา  พงษ์ศรีศุภกร 6/5 ศิลปศาสตร์เอกภาษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ  

12. มณีวรรณ  ขอเพ่ิมทรัพย์ 6/3 Communication design  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  21  คน 
1. สุธาสินี  ปรชีาบุญฤทธิ์  6/1 คณะสัตวแพทยศาสตร์  

2. นภัค  สง่างาม      6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

3. นารา  ตติยาวงษ์ชัย 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

4. ปัญจรี  ราชาวงศ ์ 6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรนานาชาติ 
5. ชลินันท์  อมรไชยพัฒน์   6/1 คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

6. เพลงพรรณณา  ศิริโสภาพงษ์  6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร    

7. พลอย  ทุมมานนท์   6/2 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์   

8. ชนัญชิดา  เกียรติวงศ์  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  

9. เปมิกา  เมืองพรหม  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  

10. พิชญา  อุ่นสมบัติ  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  

11. ภัทรกันย์  ทวีวงศ์ทรัพย์ 6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  

12. อัญชนาดา  เกตโกทิน        6/1 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 
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ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

หมายเหต ุ

13. สิรัชชา  พิรกุลวานิช  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการประกอบการ  หลักสูตรนานาชาติ 
14. นันท์นลิน  วุฒิชีวัน  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ 
15. คริชา  บุนนาค  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ 
16. พลอยพรรณปพร  ฮุ่นตระกูล 6/5 คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ   

17. นัทธมน  สมรรคะบุตร 6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

18. ชญานี  โอภาสเสรีผดุง 6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  

19. รินรดา  ท้าววงษา  6/5 คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

20. อสมา  ดุรงค์พันธุ์ 6/4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

21. ศุภากร  จริงจิตร  6/4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  18 คน 
1. พิรญาณ์  เพ็ชรดี   6/2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ   

2. ศุภมาส  ธรรมวิวัฒน์ 6/4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ                 หลักสูตร 2 ภาษา 

3. โยชิมิ  นาคาซิตะ 
   

6/5 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือ                  
การท่องเที่ยว 

หลักสูตร 2 ภาษา 

4. พรปวีณ์  ภู่ห้อย 
 

6/5 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือ                 
การท่องเที่ยว 

หลักสูตร 2 ภาษา 

5. อสิกานต์  เฮงตระกูล 6/4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือ      
การท่องเที่ยว 

หลักสูตร 2 ภาษา 

6. กัญชพร  รุ่งธีระวัฒนานนท์ 6/4 คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการแสดงและก ากับการแสดง
ภาพยนตร์  

หลักสูตร 2 ภาษา 

7. ธัญญมาศ  หวังสันติ 6/4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์    

8. อาทิมา  อยู่คง  
  

6/5 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  สาขาวิชาการจัดการ
ภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

หลักสูตรนานาชาติ   

9. ธนิสรา วรกฤษณา 6/2 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  สาขาวิชาการจัดการ
ภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

หลักสูตรนานาชาติ   

10. จินต์จุฑา  ทองมายแสง 6/4 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  สาขาวิชาการจัดการ
ภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

หลักสูตรนานาชาติ   

11. อัญชิสา  พิบูลวรรณพงษ์  6/4 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  สาขาวิชาการจัดการ
ภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

หลักสูตรนานาชาติ   

12. ชนากานต์  ทวีวงศ์ทรัพย์ 6/4 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  สาขาวิชาการจัดการ
ภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

หลักสูตรนานาชาติ   
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หมายเหต ุ

13. ณัฏฐ์ชยธร  บญุวรุฒม์อารยา 6/5 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  สาขาวิชาการจัดการ
ภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

หลักสูตรนานาชาติ   

14. จิรภรณ์  บุญคลัง  6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ  หลักสูตรนานาชาติ   
15. เจียราพัทธ์  พิศลพูล  6/3 คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

16. แสงระพี  พรมมาส   6/5 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

17. ภาวริศ  เมืองสถิตกุล   6/5 คณะสังคมศาสตร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) 
วิชาเอกการตลาด 

 

18. พิชญา  สวรรคทัต 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 7  คน 
1. ปรียาวดี  แซ่อุง  6/4 คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ   

2. พริมา  วงศ์เทวัช 6/5 คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ  

3. ณัฐณิชา  ประสาทไทย 6/3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี  

4. ณัฐรดา  นิธิวรรณ  6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโรงแรม   หลักสูตรนานาชาติ  
5. อภิสรา  ยอดดี  6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโรงแรม   หลักสูตรนานาชาติ 
6. อรพลิน  พงศ์ฑีฆายุ   

 

6/4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล หลักสูตรนานาชาติ-
สองปริญญา 

7. ศวิศา  สุขยางค์ 6/4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล หลักสูตรนานาชาติ-
สองปริญญา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2  คน 
1. อัจฉริยา  สุธีรภาพ  6/2 คณะสัตวแพทยศาสตร์   
2. พัชระพร  รัตนฉายา  6/4 คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย   

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1  คน 
1. พิมพิศา  นาคธรณินทร์ 6/4 ส านักวิชาจีนวิทยา  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   9  คน 
1. ปัณฑารีย์  บุญเกียรติบุตร  6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตย์   
2. พรรษมน  จุลกะรัตน์  6/2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตย์                           
3. โยษิตา  มันจหุนา  6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก  
4. รินรดา  ชวรัตนวงศ ์       6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ  
5. พุธิตา  กุลภารัชต์   6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม        
6. ณิชา  หงศ์พันธ์กุล  6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  
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ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

 

7. ปูชิตา  ประสาสน์ศักดิ์  6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม  
8. ชนกนันท์  สุรมูล  6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
9. โชติกา  สมวงศ์  6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2 คน 

1. อนุตตรีย์  ทวีชัยการ     6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม  

2. นวรัตน์  สีสังข ์  6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 

หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 คน 

1. อริสรา  วีรพจนานันท์ 
 

6/2 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และเทคโนโลยี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง  1 คน 

1. ปทิตตา  แก้วกุลศรี 6/4 คณะศิลปะประจ าชาติ สาขาวิชาหัตถศิลป์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง1 คน 

1. ณัฏฐนิช  ชนะชมภู 6/4 คณะอักษรศาสตร์  

 
 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   4  คน 
1. รมิฏาษ์  วงศ์มยุรา 6/4 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการ

ท่องเที่ยวและการบริการ 

 

2. สุภาวดี  สุจิตรธรรมคุณ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์  

3. อภิรัตน์พร  เจวจินดา 6/4 คณะบริหารธุรกิจ   

4. เดริศรา  พลอยเกษม 6/4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  4  คน 
1. ณิชาวีร ์ เทศจ ารูญ 6/4 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  
2. จารุภา  จันทนภุมมะ 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

3. ฐิติภา  ไชยสิทธิ ์ 6/5 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

4. กิตติ์ธัญญา  ฉายโฉมเลิศธารี  6/4 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการแสดง  
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ชื่อ-สกุล ชั้น คณะ/สาขาวิชา 
 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต  3  คน 
1. ลักษิกา  หล่อตระกูล 6/2 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม    
2. พชรพรรณ  ธีระนิธิ  6/2 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมทางเภสัชการ   
3. ปฤษฎี  สุทธิสินธุ ์ 6/3 Jazz Studies Conservatory of Music   

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น   2 คน 
1. นภัส  อมรรัตนวงศ์ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น                                                                                     
2. จิรัชญา  ตั้งทวีกูล 6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น  

วิทยาลัยดุสิตธาน ี 2 คน 
1. ศศิวิมล  ภู่สุธาส ี  6/4 คณะศิลปการประกอบอาหารและการจัดการครัว   
2. สุลีพร  เติมสวัสดี 6/4 คณะศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว  

AUA Language Center 1 คน 
1. อัญชิสา  ทับเครือ  6/4 เรียนภาษาอังกฤษ  

 
ศึกษาต่อต่างประเทศ 

ศึกษาต่อต่างประเทศ   5 คน 
1. เรข์  ศรีอันยู้  6/1 คณะวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์  Tokai University ประเทศญี่ปุ่น 

2. ปุณณภา  เกียรติอนุวัติ 6/3 Bachelor’s Degree in International Business Administration 
in English, Department of International Business Feng Chia 
University 

ประเทศไต้หวัน 

3. ปัณณธร  ก าธรกิจตระกูล 6/3 Business Into Manchester(foundation) ประเทศอังกฤษ 

4. ภาริศร์  จรีชัยโยธิน 6/4 คณะมนุษศาสตร์ สาขาภาษาจีน                                           
Harbin institute of technology  

ประเทศจีน 

5. ชัญญรัสย ์ เจียมสิริ 6/4 Faculty of Arts and HumanitiesChinese Language Zhejiang 
University   

ประเทศจีน 

 
หมายเหตุ        ข้อมูลที่ส ารวจ ณ ปัจจุบันนี้  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเรียน 
 

                     อ.ปิยะนุช  เสริมบุญ 
                                                                                             งานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา 

                                                                                                      วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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