ผลการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. นายกฤตนู พรมสุจา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา (โครงการทุนพสวท.)

2. นางสาวพัชราภรณ์ ตรงต่อกิจ

คณะเกษตรศาสตร์(โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร)

3. นางสาวเต็มสิริ พรมพุก

คณะเกษตรศาสตร์(โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร)

4. นางสาวชัญญานุช นุชปาน

คณะเกษตรศาสตร์(โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตร)

5. นางสาววราภรณ์ กันเนียม

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

6. นายนิษณาต ชีพจิรสุข

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

7. นางสาวศิวภรณ์ ช่วยหลา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
8. นายกิตติศัพท์ บุญทวี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมศิ าสตร์ (วิทย์-คณิต)

9. นางสาวรพีภรณ์ คาพัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร

10. นางสาวปณิดา พรมอยู่

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

11. นางสาวณัฐมล เรี่ยมเจริญ

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1. นางสาวอัญชิสา กมล
2. นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์สังวาลย์

สานักวิชาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. นายกฤตนู พรมสุจา

คณะแพทยศาสตร์

2. นางสาวอาทิตยา อ่องเมือง

คณะทันตแพทยศาสตร์

3. นางสาวศิวภรณ์ ช่วยหลา

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

4. นายทักษิณ แก้วปาน

คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบาบัด

5. นางสาวดรุณมาศ คงประจักษ์

คณะสหเวชศาสต์ สาขาวิชากายภาพบาบัด

6. นายอดิศักดิ์ สังข์ไชย

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

7. นางสาวณัฐมล เรี่ยมเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

8. นางสาวรพีภรณ์ คาพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีอาหาร

9. นางสาวจิดาภา น้อยคง

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

10. นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์สังวาลย์

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

11. นางสาววราภรณ์ กันเนียม

คณะนิติศาสตร์

12. นางสาวกุลณิษฐ์ คุณทรัพย์เลิศ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

13. นางสาวศศิกาญจน์ สินคง

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

14. นางสาวชุติกาญจน์ มนต์แก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์

15. นางสาวณัฐธิดา พิมพ์ศรี

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

16. นางสาวนัฐกมล คงรอด

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

17. นายธนกฤต ขาสาธร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง

18. นางสาวอริสา โปร่งนุช

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

19. นายจุลจิตร พุ่มเกตุ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

20. นายนนทวัฒน์ นกเพ็ชร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

21. นางสาวอภิญญา ศรีวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

22. นางสาววรารัตน์ จันทะมาตย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

23. นางสาววิภาวัส เชียงจันทร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์

24. นางสาววิเศษสุณีย์ โตพัน

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

25. นางสาวชุติมณฑน์ สะเกาหอม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

26. นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมปลัด

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

27. นางสาวฐิติพร นกผึ้ง

คณะการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์

28. นางสาวพัชราพรรณ ศรีชู

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต

29. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมม่วง

คณะบริหารจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ

30. นางสาวสุภัคจิรา พรมดี

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
1. นางสาวนิกข์นิภา ดวงจาปา

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. นางสาวสโรชา บุตรเนียม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

2. นางสาวรุ่งรจี เกิดทวี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3. นางสาวพรพิมล ทีภูเวียง

คณะสาธารณะสุขศาสตร์ และสิง่ แวดล้อม สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม

4. นางสาวเพชรไพริน บุญเม่น

คณะสาธารสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวด

5. นางสาวอาทิตยา อ่องเมือง

การแพทย์แผนจีน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. นางสาวณัฐมล เรี่ยมเจริญ

คณะสัตวศาสตร์

2. นางสาว กชกร อิ่มเขียว

คณะบริหารฯ สาขาบัญชี

3. นางสาว วนิดา ประดิษฐ

คณะบริหารฯ สาขาบัญชี

4. นางสาว อารียา ทองนุ่ม

คณะบริหารฯ สาขาบัญชี

5. นางสาว ธนาภา นุธรรม

คณะบริหารฯ สาขาบัญชี

6. นางสาว พัณณิตา กล้าหาญ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

7. นางสาว ชลกานต์ ดีพิจาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

8. นางสาว ธนาภา นุธรรม

คณะบริหารฯ สาขาบัญชี

9. นางสาวพิมพ์ชนก เสนาลัย

วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน

10. นาย จุลจิตร พุ่มเกตุ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน

11. นางสาว นัฐกมล คงรอด

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่

12. นางสาว พรทิพา อ่านามอญ

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่

13. นายพัฒธนะ ท้องฟ้า

คณะเทคโนโลยีการประมง

14. นางสาวณัฐธิดา พิมพ์ศรี

คณะเทคโนโลยีการประมง

15. นางสาวพัชราพรรณ ศรีชู

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม

16. นางสาวชัญญานุช นุชปาน

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

17. นายนิษณาต ชีพจิรสุข

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

18. นางสาววณิชกานต์ นวรัตนารมย์

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน

19. นางสาวรพีภรณ์ คาพันธ์

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสต์

เกษตร
20. นางสาวรารัตน์ จันทะมาตย์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

21. นางสาวปณิดา พรมอยู่

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

22. นางสาวกมลวรรณ วรรณา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

23. นางสาวไอรินทร์ มีบูญ

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชไร่)

24. นางสาวรัตนาวดี บัวกล้า

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชสวน)

25. นายอดิศักดิ์ สังข์ไชย

วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน

26. นางสาวดรุณมาศ คงประจักษ์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน

27. นางสาวเต็มสิริ พรมพรุก

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

28. นางสาวกุลนิษฐ์ คุณทรัพย์เลิศ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

29. นางสาวสุนันทา อินทร์จันทร์

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

30. นางสาวสุชาดา คมปรารภ

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมหาร

31. นายสุรพงศ์ บางทวี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์

32. นางสาวอัญชิสา กมล

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

33. นางสาวนันทวัลย์ ทนันใจ

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชสวน)

34. นางสาวญาณินท์ ศิรมิ นตรี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

35. นางสาวฐิติพร นกผึ้ง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร
1. นางสาวศิรินทรา บุญยัง

สาขาวิชาประมง

มหาวิทยาลัยพะเยา
1. นางสาวเพชรไพลิน บุญเม่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย

ชุมชน)
2. นางสาวมนรดา อ่อนศรี

หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. นายจุลจิตร พุ่มเกตุ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาชีววิทยา และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
4. นายบรรพสิฐ จารัส

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5. นายพิษณุ ท้วมเรือง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

6. นายจารุวฒ
ั น์ แดงเรือ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

7. นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ศรี

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

8. นายวัฒนะ แสงศรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

9. นางสาววราภรณ์ กันเนียม

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

10. นางสาวรพีภรณ์ คาพันธ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

11. นงสาวเต็มสิริ พรมพุก

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
12. นายสุรพงศ์ บางทวี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน)
13. นางสาวพิมพ์ชนก เสนาลัย

หลักสูตการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
14. นางสาวสุปรียา พุ่มกลับ

หลักสูตรการวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัยชุมชน

15. นางสาวกุลณิษฐ์ คุณทรัพย์เลิศ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (คูข่ นาน)
16. นางสาวนัฐมล คงรอด

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์

17. นางสาวนัชชา คาวัฒนา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาชาวิชากางเงินและดารธนาคาร

18. นางสาวไอรินทร์ มีบุญ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรม

19. นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์สังวาล

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

20. นางสาวพรทิพา อ่านามอญ

หลักสูตรกาศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา(คู่ขนาน)
21. นางสาวเพ็ญพิชา ศีรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

22. นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา (คูข่ นาน)
23. นางสาวธนาภา นุธรรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

24. นางสาวธันวาพร เพ็ชรรัตน์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

25. นางสาวศิวพร นาคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

26. นางสาวแคทรียา สุขสม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
27. นางสาวปวีณา บวบจิตร

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

28. นางสาวชนิดา กุดั่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

29. นางสาวจาภา น้อยคง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

30. นางสาวพัณณิตา กล้าหาญ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัฑิต (คู่ขนาน)

31. นางสาวปัทมา เป็นสุข

หลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

32. นางสาวชุติกาญจน์ มนต์แก้ว

หลักสูตพยาบาลศาสตรบัณฑิต

33. นางสาวชลกานต์ ดีพจิ าร

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน)
34. นายนิษณาต ชีพจีรสุข

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน)
35. นางสาวเขรมมิการ์ เชษฐกุล

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์)

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
36. นางสาวพิรัชฎา เรืองอุไร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสต์เครื่องสาอาง

37. นางสาวพัชราภรณ์ ตรงต่อกิจ

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)

38. นางสาวนันทวัลย์ ทนันใจ

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน)
39. นางสาวพัชราพรรณ ศรีชู

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

40. นายกิตติศัพท์ บุญทวี

หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

41. นางสาวบุณฑิกา กุลพรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

42. นางสาวชัญญานุช นุชปาน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน)

43. นางสาวญาณินท์ ศิรมิ นตรี

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์)

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
44. นางสาวชลลดา อาวร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

45. นางวณิชกานต์ นวรัตนารมย์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

46. นางสาวดรุณมาศ คงประจักษ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

47. นางสาวสรชา บุตรเนียม

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์)

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
48. นางสาวกมลวรรณ วรรณา

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน)
49. นางสาวเสาวลักษณ์ อินชว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร

มหาวิทยาลัยสุรนารี
1. นางสาวชัญญานุช นุชปาน

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2. นางสาววณิชกานต์ นวรัตนารมย์

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

3. นางสาวรพีภรณ์ คาพันธ์

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4. นางสาวเต็มสิริ พรมพุก

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. นายกฤตนู พรมสุจา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

2. นายนิษณาต ชีพจิรสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี

3. นางสาวอาทิตยา อ่องเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1. นางสาววณิชกานจน์ นวรัตนารมย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

2. นางสาวกมลวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

วรรณา

3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

4. นางสาวญาณินท์ ศิรมิ นตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมปลัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

6. นางสาวชลลดา อาวร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7. นางสาวนนท์ฐิฌา อิ่มหนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร
8. นางสาวฐิติพร นกผึ้ง

สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์
9. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมม่วง

สานักวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

10. นางสาวนันทวัลย์ ทนันใจ

คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

11. นางสาวชนิดา กุดั่น

สานักวิชาบัญชี สาขาบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1. นายจุลจิตร พุ่มเกตุ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

2. นางสาวธนาภา นุธรรม

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี

3. นางสาวพิมพ์ชน เสนาลัย

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี

4. นางสาวพุธิตา โตสมบัติ

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี

5. นางสาวจิราพัชร นิลจันทร์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี

6. นางสาวเพ็ญพิชา ศีรี

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี

7. นายกฤษณะ ไกรป๊อก

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

8. นางสาวรุ่งรุจี เกิดทวี

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

9. นางสาวณัฐจรินทร์ เกษรจรุง

คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

10. นางสาวสกุลกาญจน์ กาฝาก

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

11. นายณัฐพล นุชปาน

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

12. นางสาวชลกานต์ ดีพิจาร

คณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

13. นางสาวพัณณิตา กล้าหาญ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

14. นายณัฐพงศ์ พวงพันธ์

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

15. นายธีระพงษ์ พลธีระ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

16. นางสาวสุปรียา พุ่มกลับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

17. นางสาวศุภนิดา กองสมบัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

18. นางสาวปวีณา บวบจิตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

19. นางสาวนัฐกมล คงรอด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

20. นางสาวธันวาพร เพ็ชรรัตน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

21. นายธนกฤต ขาสาธร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

22. นางสาวนิกข์นิภา ดวงจาปา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

23. นางสาวบุญยาพร นุชเกิด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

24. นางสาวกัลย์กมล อุดทา

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25. นางสาวศศิภรณ์ ทิมมณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

26. นางสาวสุภาพร นาดี

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี

27. นางสาวศิวพร นาคมี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

28. นางสาวอริสา รังษี

คณะนิติศาสตร์

29. นางสาวนัชชา คาวัฒนา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

30. นางสาวศศิธร พรมสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

31. นางสาวพิรัชฎา เรืองอุไร

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี

32. นางสาวธัญชนก ศรีเงิน

คณะนิติศาสตร์

33. นางสาวสโรชา บุตเนียม

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

34. นางสาวเสาวลักษณ์ อินชวด

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย

35. นายวัฒนะ แสงศรี

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

36. นายอดิศักดิ์ สังข์ไชย

คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา

37. นายภาณุพัฒน์ ขาจันทร์

คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา

38. นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมปลัด

คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

39. นางสาวนนท์ฐิฌา อิ่มหนา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

40. นางสาวภรณ์ทิพย์ รูปดี

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

41. นางสาวชนิดา กุดั่น

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย

42. นางสาวณัฐมล เรี่ยมเจริญ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสกิ ส์

43. นางสาวพัชราภรณ์ ตรงต่อกิจ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ

44. นางสาวชลลดา อาวร

คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

45. นางสาวเต็มสิริ พรมพุก

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

46. นางสาวชัญญานุช นุชปาน

คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา

47. นางสาวรพีภรณ์ คาพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

48. นางสาวปณิดา พรมอยู่

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี

49. นางสาววณิชกานต์ นวรัตนารมย์

คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

50. นางสาวแคทรียา สุขสม

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

51. นางสาวกุลณิษฐ์ คุณทรัพย์เลิศ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ

52. นางสาวศิรินทรา บุญยัง

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี

53. นางสาวบุณฑริกา กุลพรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

54. นางสาวไอรินทร์ มีบุญ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

55. นางสาวจิดาภา น้อยคง

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

56. นางสาวกมลวรรณ วรรณา

คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา

57. นางสาวอัญชิสา กมล

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ

58. นางสาวกุลณิษฐ์ คุณทรัพย์เลิศ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ

59. นางสาวศศิกาญจน์ สินคง

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

60. นางสาวชุติกาญจน์ มนต์แก้ว

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

61. นางสาวธิดารัตน์ ขาจันทร์

คณะเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

62. นางสาวเขรมมิการ์ เชษฐกุล

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

63. นางสาวญาณินท์ ศิริมนตรี

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

64. นางสาวนันทวัลย์ ทนันใจ

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย

65. นางสาวฐิติพร นกผึ้ง

คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

66. นางสาวกมลพรรณ รอดคง

คณะการจัดการ สาขาบัญชี

67. นางสาวณัฐสิมา มารอด

คณะการจัดการ สาขาธุรกิจบริหาร

68. นางสาว ณัฎฐา เลื่อนชัยภูมิ

คณะการจัดการ สาขาบัญชี

69. นายชิตณรงค์ แท่นทองเจริญสุข

คณะครุศาสตร์ สาขาเกษตร

70. นางสาวศิริรัตน์ ศรีชู

คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

71. นางสาวฤทัย แสงชัย

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว

72. นางสาวสุปราณี ทับชุ่ม

คณะวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ สาขา อาหารและโภชนาการ

73. นางสาวอมรรัตน์ แก้วท้วม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

74. นางสาวจิรนันท์ กล้าหาญ

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

75. นางสาว สูคนธ์ทิพย์ จันทร์ฉาย

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

76. นาย นนทวัฒน์ นกเพ็ชร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

77. นางสาว อภิญญา ศรีวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

78. นางสาววนิดา ประดิษฐ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

79. นางสาวอารียา ทองนุ่ม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

80. นางสาวกชกร อิ่มเขียว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. นางสาวนิกข์นิภา ดวงจาปา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการแพทย์

2. นางสาวพรพิมล ทีภูเวียง

คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
1. นางสาวกัลย์กมล อุดทา

คณะนิติศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1. นางสาวปัทมา เป็นสุข

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

2. นางสาวจิราพัชร นิลจันทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาผู้ชว่ ยพยาบาล

3. นางสาวณัฐจรินทร์ เกษรจรุง

คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ สาขาสื่อดิจิทัล

4. นางสาวเพ็ญพิชา ศีรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยพายัพ
1. นางสาวชุติมณฑน์ สะเกาหอม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

2. นางสาวอริสา โปร่งนุช

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1. นางสาวกชกร อิ่มเขียว

คณะบริการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. นายภาณุพัฒน์ ขาจันทร์

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1. นางสาวจิราพัชร์ นิลจันทร์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(กรุงเทพ-ชลบุรี)

2. นางสาวบุญยาพร บุญเกิด

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง(กรุงเทพ,ชลบุร,ี ขอนแก่น)

3. นางสาวณัฐจรินทร์ เกษรจรุง

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล(กรุงเทพ)

4. นางสาวปวีณา บวบจิตร

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริหาร สาขาธุรกิจการบิน(กรุงเทพ)

5. นางสาวปัทมา เป็นสุข

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริหาร สาขาการจัดการธุรกิจบริการเรือ

สาราญ(กรุงเทพ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. นางสาวอภิญญา ศรีวรรณ

คณะวิทยาการสาสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

ตารางสรุปจานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาสถาบันต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560
ที่

สถาบัน

จานวนนักเรียน (คน)

1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11

2

มหาวิทยาลัยนเรศวร

30

3

มหาวิทยาลัยพะเยา

49

4

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2

5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

6

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

35

7

มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร

1

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4

9

มหาวิทยาลัยพายัพ

2

10

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5

11

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

12

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

13

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

1

14

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5

15

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11

16

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

80

17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

1

19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3

20

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

4
รวม

249

