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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. นายทินภัทร แสนอุ่นเรือน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
2. นายนพพล ทองคํา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
3. นางสาวเพ็ญพิชชา ก๋องปินตา  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
4. นางสาวธิดารัตน์ ธรรมวงค์  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
5. นายศุภฤกษ์ ชัยยา   คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวนฯลฯ  
6. นายวัชรพัฐ หาญภักดีสกุล  คณะบริหารธุรกิจ 



2 
 

 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. นายธนารุจน์ ล ําแน่น   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. นายธีระวุฒิ  คํามา   คณะผลิตกรรมการเกษตรสาขาพืชสวน 
3. นางสาวมาวารี บัวเมืองป๎ก  คณะผลิตกรรมการเกษตรสาขาอารักขาพืช 
4. นางสาววรวลัญช์ แก้ววิโรจน ์  คณะผลิตกรรมการเกษตรสาขาพืชสวน 
5. นางสาวชลิตตา ชัยศรี   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 
6. นางสาวณัฏฐกานต์ สุจารีย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์  
7. นางสาวรชา คําตรง   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 
8. นางสาวสุวนันท์ วิชาคํา   คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ  
9. นางสาววทันยา สมโภชน์   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
10. นางสาวอมิตา  โคตรปาลี   คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด  
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. นายศุภโชค นันทะเสน   คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
2. นายอภิสิทธิ์   คําน้อย   คณะวิทยาศาสตร์      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

1. นายสุวิจักขณ์ สุจริต   สํานักวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  
2. นางสาวอนัญญา ตุ้ยสมุทร   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
3. นายกตัญํู  กําทอง   สํานักวิชาศิลปศาสตร์     สาขาจีนธุรกิจ 
4. นางสาววณิชยา   แก้วดํา   สํานักวิชาการจัดการ  สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
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มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. นายอนันตชัย เจริญสุข   คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย 
2. นายวัชรินทร์ กันอ่วม   คณะเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
3. นางสาวเกตน์นิภา จักป๎ญญา  คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย 
4. นายนฤเบศร์ อวดเขตร   คณะรัฐศาสตร์ 
5. นายอนุรักษ์ จันติยะ   คณะเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
6. นายปวเรศ สุวรรณ์   คณะรัฐศาสตร์ 
7. นายมากิโตะ ยาเบะ    คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะและการออกแบบ  
8. นายธนวัฒน์ จรรยา   คณะศิลปะศาตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา(โครงการโรงเรียนในโรงงาน ของ บริษัทมิชลิน) 
1. นายกฤตภาส เชื้อสะอาด   สาขาช่างกลโรงงาน  
2. นายธนกฤต บุญศรี   สาขาช่างกลโรงงาน 
3. นายพันธมิตร  ลีลารักษ์วงศ์  สาขาช่างกลโรงงาน 
4. นายนฤเบศ  มีชัย   สาขาช่างกลโรงงาน 
5. นายธีรยุทธ  นําบุญเรือง   สาขาช่างกลโรงงาน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

1. นายกิตติพันธ์ อุปนัน   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม 
2. นางสาวนริศรา จี๋คําวรรณ   คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
3. นางสาวนิจจารีย์ ศรีอึ ง   คณะการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
4. นายกิตติศักดิ์ รับแรง   คณะรัฐศาสตร์  
5. นายนนท์ธวัชร์ นามคุณาปกรณ์  คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ สาขาดิจิทัลมีเดีย  
6. นางสาวอภิชญา จันทร์แก้ว  คณะบัญชีบัณฑิต  
7. นางสาวอภิญญา จันทร์ศรี   คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  
8. นางสาวกันต์กมล ใจจาย   สํานักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษย์  
9. นางสาวภัทรสุดา จันทาพูน  คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
10. นางสาวสุพัตรา ท้าวป๎ญญา  คณะการจัดการการท่องเที ยว สาขาบริหารการโรงแรม  
11. นายกิตติธร ฝอยทอง   คณะนิติศาสตร์ 
12. นายอนุพนธ์ เฉลิมบุญ   คณะนิติศาสตร์ 
13. นายนพรัตน์ พงษ์เสน   คณะนิติศาสตร์ 
14. นางสาวอทิตยา กองหมี   คณะรัฐศาสตร์  
15. นางสาวนีรชา  โมงยาม   คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  
16. นางสาวกานต์ธิดา อุดตา   คณะสาธารณสุขศาสตร์    

     สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
17. นางสาวจิราพร   ศรีออน   คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย  
18. นางสาวอังศุมาลี   กันทะเสน  คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย 
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19. นางสาวสุภัสสร   ทิพย์อุบล  คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
20. นายวัชระชัย   ใจด ี   คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีน 
21. นางสาวกนิษฐา  ชุ่มใจ   คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
22. นางสาวพรนัชชา   ปากหวาน  คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย 
23. นางสาวอมรรัตน์  พินโพธิ์   คณะการจัดการ สาขาบริหารทรัพยกรมนุษย์  
24. นายภูวนัตถ์   สุชะตา   คณะครุศาสตร์   สาขาสังคมศึกษา  
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

1. นายอณุติ  จินาบึง  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล 
2. นางสาวพรนัชชา  วังช่วย  คณะมนุษย์ศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3. นางสาวศิริลักษณ์   ขัติวงค์ คณะบัญชี 
4. นางสาวปภัสรา  ตาสาย  คณะบัญชี 
5. นางสาวธัญญลักษณ์  กันทะแก้ว คณะมนุษย์ศาสตร์สาขาภาษาญี ปุ่น 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

1. นายณัฐวุฒิ  กามอ้อย  คณะมนุษย์ศาสตร์สาขานาฎศิลป์และการละคร 
 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. นางสาวปาณิศา   คูณหารคูณ คณะธุรกิจการบิน 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ 

1. นางสาวจันทกานต์  เชื้อไทย คณะการจัดการ  สาขาการตลาด  



10 
 

 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1. นางสาววราภรณ์ เปียงน้อย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

1. นางสาวอติกานต์ รัตนสุภา  คณะบัญชี สาขาบัญชี 
2. นางสาวนัฐธิดา เสาขอด   คณะบัญชี สาขาบัญชี  
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1. นางสาวดรุณี หล้ามา   คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะและการแสดง 
2. นายสุรเชษฐ กันทะนัน   คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์ 
3. นางสาวมินตรา สิงห์โพนงาม  คณะการจัดการธุรกิจการบิน 
4. นางสาวกนกพร  มณีแสง   คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื อดิจิทัล  
5. นางสาวศิรานี  ก้อนแก้ว   คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื อดิจิทัล  
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มหาวิทยาลัยพายัพ 

1. นางสาวดัยนา อาโล   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
2. นางสาวจิราภรณ์ ร่มพนาธรรม  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
3. นางสาวยูรายุ โยยานะ   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาจิตวิทยา 
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มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

1. นายจุฑาวุฒิ วงษ์ดี   คณะบริหารธุรกิจการจัดการ 
2. นายศุภกร สานุทิต   คณะการจัดการธุรกิจการบิน 

 
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 

1. นางสาวช่อผกา  ชัยวรรณะ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่องเที ยว 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1. นางสาวสินจัย ไปพรมราช   คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
วิทยาลัยเชียงราย 

1. นางสาววันวิสา  บุญเชิด   คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 

1. นางสาวณัฏฐธิดา อินใจ   สาขาธุรกิจค้าปลีก  
2. นางสาวพรทิพย์ อินใจ   สาขาธุรกิจค้าปลีก 
3. นายณภัทรศิริกันต์   สาขาไฟฟ้า 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

1. นายก้องกิดากร ศรีวิชัย   สาขาเทคนิคยานยนต์ 
2. นายจักรี จินาวัง    สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง  
3. นายศุภกฤต สมใจ   สาขาแม็คคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

1. นางสาวธมลวรรณ ศรีคําน้อย  สาขาธุรกิจการท่องเที ยว 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

1. นางสาวดวงฤทัย ฤทธิเดช   สาขาการบัญชี  
2. นางสาวอภิสรา  อุยี    สาขาอาหารและโภชนาการ 
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หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 

1. นางสาวปรียานุช วรโชติวนาไพร 
2. นางสาวอริญญา เขื อนแก้ว 

 
โรงเรียนการเดินเรือบราเธอร์ 

1. นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนคํา 


