
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า

ขอแสดงความยินดีกบันักเรียนชัน้ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์และห้องเรียนปกติ)

ท่ีเข้าศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา ประเภทโควตา  รบัตรง  และโครงการพิเศษต่าง 

จดัท าข้อมลูโดย.... งานแนะแนว (ข้อมลู ณ วนัท่ี ๗ เม.ย. ๖๐)



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๔

นางสาวปนัสยา    ศิริปรีชาวฒิุ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวพิสทุธิตา    เรืองฤทธ์ิ
คณะเภสชัศาสตร ์
สาขาวชิาเภสชักรรมอุตสาหการ
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

นายชินวธุ    เอ้ือชินกลุ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบควบคมุ
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นายญาณวฒัน์   ศรีสนัติแสง
๑.คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
๒.คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล
มหาวทิยาลยัมหดิล
๓.คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่



นางสาวกานตพิ์ชชา    พนัธุบ์วัหลวง
๑.คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราขวงัสนามจนัทร์
๒.คณะวทิยาลยันวตักรรมการผลติขัน้สงู 
สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลติ  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวกนกพร     แป้นพงษ์
คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล

นางสาววานิสสา    เยาวมาลี
๑.คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ
๒.คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร 
มหาวทิยาลยับรูพา
๓.คณะการแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
๔.คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาวชิาจุลชวีอุตสาหกรรม
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวอนัดา   เหลน็เรือง
๑.คณะเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตศรรีาชา
๒.คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวชิาบญัชี
มหาวทิยาลยัแมโ่จ้

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ (ต่อ)



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ (ต่อ)

นางสาวชนัญญา    สีหอม
๑.คณะพยาบาลศาสตร ์ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
๒.คณะพยาบาลศาสตร ์ 
วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย
๓.คณะสหเวชศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

นางสาวขวญัเรือน    อรณุรตัน์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารหมกั
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นายณัฐดนัย    แมลงภู่
๑.คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
๒.วทิยาลยันาโนเทคโนโลยี
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๓.คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

นายปวตุ ชวบุรินทร์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



นางสาวธญัสดุา    ศรศิลป์
๑.คณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย
๒.คณะสหเวชศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
๓.คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
๔.คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๕.คณะพยาบาลศาสตร ์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ (ต่อ)

นางสาวอสัมา    อลัอมุารี
๑.คณะกายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
๒.คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวตระการตา    สมชัชยั
คณะเภสชัศาสตร์
มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ



นางสาวฆนกาญจน์ งามสวสัด์ิกลุ
๑.ส านกัวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจนี
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
๒.คณะการแพทยแ์ผนจนี มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

นายชยากร    จนัทรางศุ
๑.คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล (ภาคพเิศษ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
๒.คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและนกับนิพาณชิย์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ (ต่อ)

นางสาวปิยมน กีรติวศิน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

นางสาวอาทิติยา   คงดี
คณะเทคโนโลยนีวตักรรมผลติภณัฑก์ารอาหาร
สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ (ต่อ)

นางสาวชนาพร    ช่วยรกัษา
๑.คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๒.คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

นายไชยวฒัน์  สวุรรณภมิู
๑.คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
มหาวทิยาลยัมหดิล
๒.คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

นายพลพรรธน์    สทุธิเจริญพาณิชย์
คณะครศุาสตร์
สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

นางสาวอนัญญา    ภู่โทสนธ์ิ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวชิาวศิวกรรมแปรรปูอาหาร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ (ต่อ)

นายมงคลรฐั    รสจนัทน์
คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นางสาวสวรรยา     ล้ิมสวุรรณ
คณะศกึษาศาสตร ์
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา
มหาวทิยาลยับรูพา

นายปิยวิช   ระวิงทอง
วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

นางสาวณัฐวดี   เสือนาค
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๕

นางสาวปารวี    กองรุ่งเรือง
คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

นายอชัฌา ปานแก้ว
คณะสหเวขศาสตร์ สาขาวชิาการฝึกสอนกฬีา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นางสาววรลกัษณ์    สมค า
๑.วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั 
สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุนาโน 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๒.คณะวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัมหดิล
๓.คณะบญัช ี สาขาวชิาบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

นางสาวรตนพร บรรทดั
คณะเกษตร สาขาวชิาอาหารเเละโภชนาการ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ (ต่อ)

นางสาวมาริษา    อาสนรตันจินดา
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
สาขาวชิาการบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นายปริญ    สิทธิกลุ
๑.คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๒.คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

นายณัฐภทัร    พวงพิพฒัน์
คณะวศิวกรรมศาสตร์
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาลาดกระบงั

นางสาวอรณิชา ศิลปรสัมี
คณะเกษตร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์



นางสาวธิติยา กล่ินมาลยั
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาวชิาพฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

นายคณิศร    แสงทองสวสัด์ิ
๑.คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล
มหาวทิยาลยัมหดิล
๒.คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นางสาวณัฐชญา    ตัง้สจุริตวิจิตร
ส านกัวชิาวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอาง
สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอาง
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

นายณัฐพล    หิรญั
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ (ต่อ)



นางสาวอยัยน์า   ได้เจริญสขุ
๑.คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
๒.คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล

นางสาววิรตี    อศัวติณณา
๑.คณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
๒.ส านกัวชิาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการการทอ่งเทีย่ว 
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

นางสาวชุตินธร    พนัธางกรู
คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

นายรชัชานนท ์  โชติชยัพิทกัษ์กลุ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพเิศษ)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ (ต่อ)



นายต้นตาล   ทิพยค์ณุ
วทิยาลยันวตักรรมการผลติขัน้สงู 
สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ (ต่อ)



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๖

นายกิตติธชั  บุนนาค
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมส ารวจ
และสารสนเทศภมูศิาสตร ์(ภาคพเิศษ)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

นายวรากร    ภกัดี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

นายภวิูศ   เง่าสวสัด์ิ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล (ภาคพเิศษ)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

นายดนุภทัร    พฒิุนาถ
๑.วทิยาลยันวตักรรมการจดัการขอ้มลู
สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลติ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๒.คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล (ภาคพเิศษ) 
มหาวทิยาลยัศลิปากร



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ (ต่อ)

นายกฤษฏ์ิ   แก้ววิมล
คณะวนศาสตร ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐนันท์ พรนิคม
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
สาขาวชิาวศิวกรรมแปรรปูผลติผลเกษตร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

นายบุติณห ์  โตศภุฤกษ์มงคล
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

นายพงศธร   แน่นหนา
คณะประมง  สาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ (ต่อ)

นายราเชนทร ์  จมูะโรง
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารประมง
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวปรียาภรณ์  ทุมพงษ์
คณะพฒันาการทอ่งเทีย่ว
สาขาวชิาการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่ว 
(หลกัสตูร ๒ ภาษา)  มหาวทิยาลยัแมโ่จ้

นายสวุพิชญ ์   โกวฤทธ์ิ
๑.วทิยาการจดัการ สาขาวชิาการบญัชบีรหิาร (ภาคพเิศษ)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา
๒.คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิญีปุ่น่
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นายสธรรดร สภุาจารวุงศ์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนต์
และระบบอตัโนมตั ิ(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ (ต่อ)

นางสาวปิยะฉัตร   สทุธิ
๑.คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
๒.คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

นางสาวจรีรตัน์    สารการ
คณะวศิวกรรมศาสตร์
สาขาวชิาวศิวกรรมชลประทาน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

นายกฤตชยั    นะวะมี
๑.คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
๒.คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล  มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

นายอลีฟ   มะยีแต
คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ (ต่อ)

นางสาวศิรประภา   จ ารกัษา
คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์กษตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

นายกษิเดช   รภสัเรืองกลุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีาหาร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวสนัุฎฐา    รองสนาม
๑.คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวชิาภาษาเพือ่อาชพี 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
๒.คณะศลิปศาสตร์
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารสากล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

นางสาวชญานิศ ลอยลม
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ (ต่อ)

นางสาวสวิุตา   หวงัพิทกัษ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นายณัฐวีร์ สขุสมัพนัธ์
คณะวศิวกรรมศาสตร์
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางสาวพชัรพรรณ    ศรีจนุจนัทร์
ส านกัวชิาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

นางสาวสทุตัตา   ธรรมยทุธสกลุ
คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ (ต่อ)

นางสาวปทิตา   มีพ่ึง
๑.คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
๒.สงัคมศาสตร ์สาขาวชิาการเงนิ  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

นายศิวกร   สวุรรณวิภชั
๑.คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
(ภาคพเิศษ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
๒.คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
มหาวทิยาลยัมหดิล



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๗

นางสาวรุ่งทิวา    ทองอินทร์
๑.คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล   มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
๒.คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ   มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

นางสาวกชนิภา    โชคชยัมาดล
คณะการจดัการ  สาขาวชิาบญัชี
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

นางสาวนฏกร    หะรงัศรี
๑.คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาวชิานิเทศศาสตรเ์กษตร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๒.คณะวเิทศศกึษา สาขาวชิาไทยศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตภเูกต็

นายพีรณัฐ    สิรินันทสกลุ
ส านกัวชิาการจดัการ 
สาขาวชิาการจดัการธุรกจิการบนิ 
วชิาเอกธุรกจิโลจสิตกิสท์างการบนิ   
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ (ต่อ)

นายณัฐภทัร   สขุเจริญ
๑.คณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัมหดิล 
วทิยาเขตกาญจนบุรี
๒.คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตศรรีาชา

นางสาวณัฎฐณิชา    วณุาบุบโผ
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

นางสาวพชัราภรณ์   เอนกธนกลุ
คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร  
สาขาวชิาเทคโนโลยวีสัดุพอลเิมอร์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

นางสาวเบญญาภา   วจีภิวฒัน์
คณะเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตก าแพงแสน



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ (ต่อ)

นายพศิน   หทโยทยั
วทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา
สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา   
มหาวทิยาลยัมหดิล

นายภวิูศ วิลยัรตัน์
คณะมเีดยีอาตสแ์ละเทคโนโลยมีเีดยี
สาขาวชิาเทคโนโลยมีเีดยี (การพฒันาเกมส)์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

นายภาคภมิู    ภมิูฐาน
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
สาขาวชิาสถาปตัยกรรม
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

นางสาวโศภิดา    อบัดลุสลาม
ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ (ต่อ)

นายอิทธิเดช    ชาญสาธิต
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นางสาวจิตรสภุา    รุ่งภกัดีสวสัด์ิ
ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร์
สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

นายธนวฒัน์ คามวลัย์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวชิาวศิวกรรมเคมแีละชวีภาพ 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

นางสาวสิยาพร    แก้วแจ่มใส
คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวชิาบญัชี
มหาวทิยาลยัรามค าแหง



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๗(ต่อ)

นางสาวพรไพลิน   เจริญทอง
คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวนิติยา    ใจน ้า
คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติปิระยกุต์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นายพงศพ์ฒัน์ วงษ์สวสัด์ิ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์
มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ

นายศภุสิน    ประทุมทอง
วทิยาลยัศาสนศกึษา  สาขาวชิาศาสนศกึษา
มหาวทิยาลยัมหดิล



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๘

นายสรุศกัด์ิ   นารีเลิศ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศ
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นายภทัรด์นัย    เถื่อนพรม
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารประมง
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวจิราพรรณ   พลูมี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (TU PINE)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นายศภุวิชญ์ มงคลศิริชยักลุ
ส านกัวชิาการจดัการ
สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ (ต่อ)

นายสารชั    พิยะ
คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวชิาการบญัชี
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นางสาวปาริฉัตร    พานาดา
๑.คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี
๒.คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิการคา้
สมยัใหม ่สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์

นายณัฐดนัย   ใจธรรม
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   มหาวทิยาลยัศลิปากร 
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

นางสาวกลัยาณี    จรญูศรี
คณะบรหิารธุรกจิ
สาขาวชิาการจดัการธุรกจิการคา้สมยัใหม ่
สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ (ต่อ)

นางสาวปิยศรี    แจ่มใส
๑.คณะศลิปกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาออกแบบเครื่องประดบั  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
๒.คณะอญัมณี สาขาวชิาออกแบบเครื่องประดบั  มหาวทิยาลยับูรพา
๓.คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  สาขาวชิาสถาปตัยกรรม  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๙

นางสาวชนิกานต ์ เทียนจ้ิว
๑.คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
๒.ส านกัวชิานติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
๓.คณะสงัคมศาสตร ์ สาขาวชิานติศิาสตร ์(ภาคพเิศษ)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
๔.คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

นางสาวเมธาวี    จนัทรอิ์นทร์
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
สาขาวชิานเิทศศาสตรเ์กษตร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวพลอยชมพ ู   สทุธิรกัษ์ศิริ
คณะศลิปศาสตร ์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ
เพือ่การสือ่สาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ

นางสาวปภสัสรา    นันทเดชวิทยาคม
คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวชิาบญัชี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ (ต่อ)

นางสาวธญัลกัษณ์    อรญัวฒันานนท์
คณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิาการโรงแรม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

นางสาวพรรษมล    ฤกษ์ตลุา
๑.คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์ 
สาขาวชิาวทิยาการเรยีนรู ้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
๒.คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

นางสาวศศิโสม หนูแก้ว
คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาทศันศลิป์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

นางสาวสรารลัย ์ ไชยสง
คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการแสดงและ
ศลิปะการแสดง เอกออกแบบเพือ่การแสดง
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ (ต่อ)

นางสาวกลัยา  เฉิน
คณะอุตสาหกรรมบรกิาร  สาขาวชิาการจดัการครวั
และศลิปะการประกอบอาหาร วทิยาลยัดุสติธานี

นางสาวศกลวรรณ เอกนันทกลุ
คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ 
สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละการออกแบบผลติภณัฑ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

นางสาวธีรชญา ทรพัยเ์สริมสิทธ์ิ
๑.คณะศลิปศาสตร ์ สาขาวชิาวชิาภาษาองักฤษ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๒.คณะศลิปศาสตร ์ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

นางสาวชุติกาญจน์ วิมุกตานนท์
คณะศลิปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ (ต่อ)

นางสาวณัฏฐนิฌา แผ่นศิลา
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม
สาขาวชิาการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นายชชันันท์ สายพานทอง
๑.คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาวชิานิเทศศาสตรเ์กษตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๒.คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวชิาการตลาดเชงิสรา้งสรรค์
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นายศภุกร    ตระกลูน่ิมนวล
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นางสาวญาณินทน์ ธญัญพาณิชย์
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ (ต่อ)

นายณัฐชนน ชยัอ านาจ
๑.ส านกัวชิานติศิาสตร ์  มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
๒.คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  สาขาวชิานติศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิ
จงัหวดัสกลนคร



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐

นายบุริศร์ บุญโต
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นายวิศรตุ    ประค าทิพย์
๑.คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
๒.คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
(อเิลก็ทรอนิกส)์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

นายศภุณัฎฐ์ ธนนทก์ลุวิตรา
คณะบรหิารธุรกจิ  
สาขาวชิาการตลาดดจิทิลั 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ

นายธเดช ชนะพนัธ์
คณะมนุษยศาสตรแ์ละการจดัการการทอ่งเทีย่ว
สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม
มหาวทิยาลยักรงุเทพ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ (ต่อ)

นายพสักร    พวงศรี
คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่
สาขาวชิานวตักรรมสิง่ทอ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นายธนัวา    กิจกงัวล
คณะสหเวชศาสตร ์ สาขาวชิาการจดัการกฬีา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นางสาวจิรนันท์ ทองฤทธ์ิ
๑.คณะศลิปกรรมศาสตร ์ สาขาวชิานฤมติศลิป์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
๒.คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สาขาวชิาออกแบบ
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นายธนพล    เกษมจิตต์
คณะสหเวชศาสตร ์ สาขาวชิาการฝึกสอนกฬีา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ (ต่อ)

นางสาวสภุสัสร    ประกิระนะ
คณะการสรา้งเจา้ของธุรกจิและการบรหิารกจิการ
สาขาวชิาการเป็นเจา้ของธุรกจิ
มหาวทิยาลยักรงุเทพ

นางสาวศลิษา    วงัวล
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางสาวหฤทยั    เกษทอง
๑.วทิยาลยัครเีอทฟี ดไีซน์ แอนด ์เอน็เตอรเ์ทนเมนตเ์ทคโนโลย ี  
สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและพฒันาเกม
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ
๒.คณะเทคโนโลยอีาหารสาขาวชิาธุรกจิอุตสาหกรรมอาหาร
มหาวทิยาลยัรงัสติ

นางสาวจนัทนี หวงัปัญญา
คณะเทคโนโลยอีาหาร
สาขาวชิาธุรกจิอุตสาหกรรมอาหาร
มหาวทิยาลยัรงัสติ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ (ต่อ)

นางสาวพิมพช์นก    สิงหบ์ุญมา
คณะบรหิารธุรกจิ   
สาขาวชิาการขนสง่ระหวา่งประเทศ
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ

นายวฒิุชยั    เกิดเกล้ียง
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์   
สาขาวชิาจติรกรรม ประตมิากรรม และภาพพมิพ ์(วจิติรศลิป์) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑

นางสาวณัฐธิญา จึงตระกลู
ส านกัวชิาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการ
ธุรกจิการบนิ  วชิาเอกงานบรกิารการบนิ
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

นางสาวอโรชา รกัษาทพั
คณะวทิยาการจดัการ  สาขาวชิาการตลาด
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา

นายภาคิน   เกลียวสมัพนัธ์
คณะสหเวชศาสตร ์ สาขาวชิาการฝึกสอนกฬีา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นางสาวณพิม   แซ่เฮ้ง
คณะวทิยาการจดัการ  สาขาวชิาการบญัชี
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑ (ต่อ)

นายชวินันท์ บุญวาส
ส านกัวชิาจนีวทิยา สาขาวชิาภาษาจนีธุรกจิ
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

นางสาวพีรยา   ขนัทอง
คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์
และโซ่อุปทาน   สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นางสาวสภุสัสรา    ตรีอดุม
คณะศลิปศาสตร์
สาขาวชิานวตักรรมการจดัการสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัมหดิล

นางสาวหน่ึงฤทยั    ดีจนัทึก
ส านกัวชิาจนีจนีวทิยา สาขาวชิาภาษาจนีธุรกจิ
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑ (ต่อ)

นางสาวปทิตตา    บุญพร้อม
ส านกัวชิาจนีวทิยา  สาขาวชิาภาษาจนีธุรกจิ
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒

นางสาวบุญสิตา    พนัธุเ์กษม
คณะนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ ชวูงษ์
คณะศลิปกรรมศาสตร์
สาขาวชิาศลิปะการแสดง (เอกการแสดงเตน้) 
วทิยาลยัดนตรแีละศลิปะการแสดง

นางสาวกมลชนก   สาลี
คณะบรหิารธุรกจิ  
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิระหวา่งประเทศ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

นางสาวกชกร    พงศธี์รภทัร
คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยี
สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน
มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ (ต่อ)

นายวินทกร อนุวฒัน์ประกิจ
คณะบรหิารธุรกจิ  
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิระหวา่งประเทศ
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นางสาวกฤษิณัฐรวี    ศรีเบญจสนุทร
คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารธุรกจิ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

นางสาวภาวิณี    ปาระพรหม
คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยี
สาขาวชิาการจดัการโรงแรมนานาชาติ
มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์

นางสาวสริตา    เจริญนาน
๑.คณะอุตสาหกรรมบรกิาร  สาขาวชิาการจดัการครวั
และศลิปะการประกอบอาหาร  วทิยาลยัดุสติธานี
๒.คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยี
สาขาวชิาการจดัการโรงแรมนานาชาติ
มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ (ต่อ)

นางสาวนันทน์ลิน    โตเศรษฐรตัน์
คณะบรหิารธุรกจิสาขาวชิาบรหิารธุรกจิญีปุ่น่
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นางสาวนันทน์ภสั เกาวนันทน์
คณะนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง

นางสาวเมธาวี    จรรยานนทวิ์ทย์
คณะศลิปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นางสาวสิทธิณี   รตัถาภรณ์กลุ
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
สาขาวชิาการออกแบบสือ่สาร  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ (ต่อ)

นางสาวฟารีดา    บุญประธรรม
คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวชิาการจดัการครวั
และศลิปะการประกอบอาหาร 
วทิยาลยัดุสติธานี

นางสาวภทัราพร   พงศม์หาวณิช
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
สาขาวชิาการออกแบบสือ่สาร  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

นางสาวนาลินทสิ์ริ    วงคป์ริยากร
วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
สาขาวชิาคอมพวิเตอรเ์กมสม์ลัตมิเีดยี
มหาวทิยาลยัรงัสติ

นางสาวธญัชนก    ศรีประเสริฐ
คณะศกึษาศาสตร์
สาขาวชิาการศกึษาบณัฑติ (ปฐมวยั) 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ (ต่อ)

นายนพวิชญ ์  ดลุยเสนีย์
คณะดจิทิลัมเีดยี  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
แอนิเมชัน่และวชิวลเอฟเฟกต์  
มหาวทิยาลยัศรปีทุม

นายเทพประทาน   พรมจารี
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
สาขาวชิานาฎศลิป์และศลิปะการแสดง
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

นางสาวอสุามณี    อ่อนช้อย
คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง

นายจารวุฒัน์   เลไธสง
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ (ต่อ)

นางสาวงามตา    ศิริพิลา
คณะบรหิารธุรกจิ

สาขาวชิาบรหิารธุรกจิญีปุ่น่
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นางสาวสิรินดา   บุญทา
คณะมนุษยศาสตร ์ 

สาขาวชิาวรรณกรรมส าหรบัเดก็
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

นางสาวยลระวี  อปัุชฌาย์
คณะมนุษยศาสตรแ์ละการจดัการการทอ่งเทีย่ว

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ
มหาวทิยาลยักรงุเทพ



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓

นางสาวปิยะนุช    ศิริอดุมไพศาล
คณะมณัฑนศลิป์
สาขาวชิาการออกแบบผลติภณัฑ ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร

นายสิปราชญ ์  เจริญศิริ
คณะดจิทิลัมเีดยีและศลิปะภาพยนต์
สาขาวชิาสือ่ดจิทิลั
มหาวทิยาลยักรงุเทพ

นางสาวชาสิณี นวลฉวี
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นางสาวฐนิชา    อีมามี
คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวชิาการตลาด
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓ (ต่อ)

นายพทัธนันท์ จนัทรท์รพัย์
๑.คณะศลิปกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาทศันศลิป์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
๒.คณะสถาปตัยกรรมศาตร ์ สาขาวชิาวจิติรศลิป์ (จติรกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
๓.คณะศลิปกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาจติรกรรม  
มหาวทิยาลยับรูพา

นายธนพล    ม่วงพานิล
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
สาขาวชิาดนตรสีากล
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

นางสาวมาริสา    โล่หเ์พชรตัน์
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเิดยี
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่

นางสาวชนรดี   โชติชูตระกลู
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
สาขาวชิาจติวทิยา
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓ (ต่อ)

นางสาวสกุญัญา    ยะกบ
คณะบรหิารธุรกจิ
สาขาวชิาการตลาด
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

นายศภุกร   ท าคาม
คณะวทิยาการจดัการ
สาขาวชิานเิทศศาสตร ์(ภาพยนตแ์ละสือ่ดจิทิลั)
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

นายนรินทร ์   บุญมงคลโชค
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวชิาการจดัการกฬีา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นายยงยศ    ศิริสมบติัยืนยง
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวชิาการฝึกสอนกฬีา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



มธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓ (ต่อ)

นายนิติ    นิติสโมสร
คณะมนุษยศาสตร ์ 

สาขาวชิาภาษาเพือ่อาชพี (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

นายอภิสิทธ์ิ    มีบุญ
วทิยาลยันิเทศศาสตร์

สาขาวชิาการภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์
มหาวทิยาลยัรงัสติ

นางสาวพชัรดา   สิงคะอดุม
คณะบรหิารธุรกจิ
สาขาวชิาการตลาด
มหาวทิยาลยัแมโ่จ้


