
  ผลการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. นายกฤตนู พรมสุจา   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา (โครงการทุนพสวท.) 

2. นางสาวพัชราภรณ์  ตรงต่อกจิ   คณะเกษตรศาสตร์(โครงการนักวิทยาศาสตรเ์กษตร) 

3. นางสาวเต็มสิริ พรมพุก   คณะเกษตรศาสตร์(โครงการนักวิทยาศาสตรเ์กษตร) 

4. นางสาวชัญญานุช นุชปาน    คณะเกษตรศาสตร์(โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตร) 

5. นางสาววราภรณ์  กันเนียม    คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

6. นายนิษณาต  ชีพจิรสุข   คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชวีวิทยา จุลชีววิทยา  สัตววิทยา 

7. นางสาวศวิภรณ์  ช่วยหล า    คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร 

8. นายกติติศัพท์ บุญทว ี   คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาภูมศิาสตร์ (วิทย์-คณิต) 

9. นางสาวรพีภรณ์   ค าพัน   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 

10. นางสาวปณิดา  พรมอยู ่   คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

11. นางสาวณัฐมล  เรี่ยมเจริญ   คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช  

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
1. นางสาวอัญชิสา  กมล   ส านักวชิาศิลปะศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  

2. นางสาวชตุิกาญจน์  ทิพย์สังวาลย์                     ส านักวิชาการจดัการ  สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ว 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1. นายกฤตนู  พรมสุจา                   คณะแพทยศาสตร ์ 

2. นางสาวอาทติยา  อ่องเมือง      คณะทันตแพทยศาสตร์  

3. นางสาวศวิภรณ์  ช่วยหล า  คณะสหเวชศาสตร์   สาขาเทคนคิการแพทย์ 

4. นายทักษิณ  แก้วปาน   คณะสหเวชศาสตร์  สาขากายภาพบ าบัด 

5. นางสาวดรุณมาศ  คงประจักษ์    คณะสหเวชศาสต์  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

6. นายอดศิักดิ์  สังข์ไชย   คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาภาษาไทย 

7. นางสาวณัฐมล เรี่ยมเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาส่ิงแวดล้อม 

8. นางสาวรพีภรณ์  ค าพันธ ์  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีอาหาร 

9. นางสาวจดิาภา  น้อยคง   คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

10. นางสาวชตุิกาญจน์  ทิพย์สังวาลย์  คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาคณิตศาสตร ์



11. นางสาววราภรณ์  กันเนียม  คณะนิติศาสตร์    

12. นางสาวกุลณิษฐ์   คุณทรัพย์เลิศ  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

13. นางสาวศศกิาญจน์  สินคง  คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

14. นางสาวชตุิกาญจน์  มนต์แกว้  คณะพยาบาลศาสตร์ 

15. นางสาวณัฐธดิา  พิมพ์ศรี                   คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

16. นางสาวนัฐกมล  คงรอด                 คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

17. นายธนกฤต  ข าสาธร   คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 

18. นางสาวอริสา   โปร่งนุช    คณะวิทยาศาสตร์   สาขาวชิาเคมี  

19. นายจุลจติร  พุ่มเกตุ                       คณะวิทยาศาสตร์   สาขาวชิาชีววิทยา 

20. นายนนทวฒัน์  นกเพ็ชร   คณะวิทยาศาสตร์   สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

21. นางสาวอภิญญา   ศรีวรรณ                คณะวิทยาศาสตร์   สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

22. นางสาววรารัตน์  จันทะมาตย์              คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์ 

23. นางสาววิภาวัส   เชียงจันทร์                คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาออกแบบทัศนศิลป ์

24. นางสาววเิศษสุณีย์  โตพัน                      คณะศิลปะศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ    

25. นางสาวชตุิมณฑน์   สะเกาหอม              คณะบริหารธุรกิจ   สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ 

26. นางสาวกมลวรรณ   เอี่ยมปลัด      คณะบริหารธุรกิจ   สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

27. นางสาวฐติิพร  นกผ้ึง             คณะการศึกษา   สาขาคอมพิวเตอร์ 

28. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีช ู  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑติ 

29. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมมว่ง   คณะบริหารจัดการ  สาขาการจัดการธุรกจิ 

30. นางสาวสุภัคจิรา  พรมด ี   คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตสกลนคร 

1. นางสาวนิกข์นิภา  ดวงจ าปา         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร     สาขาสัตวศาสตร ์

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1. นางสาวสโรชา   บุตรเนียม คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบัญช ี

2. นางสาวรุ่งรจี  เกิดทว ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

3. นางสาวพรพิมล  ทีภูเวียง คณะสาธารณะสุขศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม  สาขาวิชาอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

4. นางสาวเพชรไพริน  บุญเม่น คณะสาธารสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาอนามยัและส่ิงแวด 

5. นางสาวอาทติยา  อ่องเมือง การแพทย์แผนจีน  

 



มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. นางสาวณัฐมล   เรี่ยมเจริญ  คณะสัตวศาสตร ์

2. นางสาว กชกร อ่ิมเขยีว      คณะบริหารฯ  สาขาบัญช ี

3. นางสาว วนิดา  ประดิษฐ              คณะบริหารฯ  สาขาบัญช ี

4. นางสาว อารียา  ทองนุ่ม  คณะบริหารฯ  สาขาบัญช ี

5. นางสาว ธนาภา   นุธรรม  คณะบริหารฯ  สาขาบัญช ี

6. นางสาว พัณณิตา  กล้าหาญ                     คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์     

7. นางสาว ชลกานต์   ดีพิจาร  คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยุกต ์

8. นางสาว ธนาภา   นุธรรม  คณะบริหารฯ  สาขาบัญช ี  

9. นางสาวพิมพช์นก   เสนาลัย  วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน 

10. นาย จุลจิตร   พุ่มเกต ุ  วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน 

11. นางสาว นัฐกมล   คงรอด  คณะเกษตรศาสตร ์สาขาพืชไร่  

12. นางสาว พรทิพา   อ่ านามอญ  คณะเกษตรศาสตร ์สาขาพืชไร่ 

13. นายพัฒธนะ   ท้องฟา้  คณะเทคโนโลยีการประมง 

14. นางสาวณัฐธดิา  พิมพ์ศร ี  คณะเทคโนโลยีการประมง 

15. นางสาวพัชราพรรณ   ศรีชู  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 

16. นางสาวชัญญานุช นุชปาน  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

17. นายนิษณาต ชีพจิรสุข  คณะบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาบญัชี  

18. นางสาววณชิกานต์ นวรัตนารมย์  คณะเกษตรศาสตร ์สาขาพืชสวน 

19. นางสาวรพีภรณ์ ค าพันธ ์  คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพฒันาส่งเสริมและนิเทศศาสต์

เกษตร 

20. นางสาวรารัตน์ จันทะมาตย ์  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาบัญชี  

21. นางสาวปณิดา พรมอยู ่  คณะบริหารธุรกิจ   สาขาวชิาบญัชี 

22. นางสาวกมลวรรณ  วรรณา  คณะบริหารธุรกิจ   สาขาวชิาบญัชี  

23. นางสาวไอรินทร์   มีบูญ   คณะผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พชืไร่) 

24. นางสาวรัตนาวดี  บัวกล้า    คณะผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พชืสวน) 

25. นายอดศิักดิ์    สังข์ไชย  วิทยาลัยพลังงานทดแทน  สาขาวิชาพลังงานทดแทน 

26. นางสาวดรุณมาศ   คงประจักษ์       วิทยาลัยพลังงานทดแทน  สาขาวิชาพลังงานทดแทน 

27. นางสาวเต็มสิริ   พรมพรุก  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการบัญชี 

28. นางสาวกุลนิษฐ์   คุณทรัพย์เลิศ   คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการเงิน 

29. นางสาวสุนันทา  อินทร์จันทร์      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 



30. นางสาวสุชาดา    คมปรารภ          คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิศวกรรมหาร 

31. นายสุรพงศ์    บางทวี        คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวชิาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ 

32. นางสาวอัญชิสา  กมล       คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

33. นางสาวนันทวัลย์ ทนันใจ  คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พชืสวน) 

34. นางสาวญาณินท์ ศิรมินตร ี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

35. นางสาวฐติิพร นกผ้ึง  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร 

1. นางสาวศิรินทรา  บุญยงั   สาขาวชิาประมง 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
1. นางสาวเพชรไพลิน บุญเม่น  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย

ชุมชน) 

2. นางสาวมนรดา  อ่อนศร ี  หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. นายจุลจติร  พุ่มเกต ุ   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาชวีวิทยา และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา 

4. นายบรรพสิฐ  จ ารัส   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

5. นายพิษณุ  ท้วมเรือง   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ 

6. นายจารุวฒัน์  แดงเรือ   หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

7. นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ศรี  หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑติ 

8. นายวฒันะ  แสงศร ี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

9. นางสาววราภรณ์  กันเนียม  หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑติ 

10. นางสาวรพีภรณ์ ค าพันธ ์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 

11. นงสาวเต็มสิริ พรมพุก  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส)์ และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 

12. นายสุรพงศ์ บางทว ี  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส)์ และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑติ สาชาวชิาฟสิิกส์ (คู่ขนาน) 

13. นางสาวพิมพช์นก เสนาลัย  หลักสูตการศกึษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา (คณติศาสตร์) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 

14. นางสาวสุปรียา พุ่มกลับ   หลักสูตรการวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาอนามัยชุมชน 



15. นางสาวกุลณิษฐ์ คุณทรัพยเ์ลิศ  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษา (ภาษาองักฤษ) และหลักสูตร                  

ศิลปะศาสตร์บัณฑติ สาขาภาษาอังกฤษ (คูข่นาน) 

16. นางสาวนัฐมล คงรอด   หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาเกษตรศาสตร์ 

17. นางสาวนัชชา ค าวฒันา  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาชาวิชากางเงินและดารธนาคาร 

18. นางสาวไอรินทร์ มีบุญ  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหกรม 

19. นางสาวชตุิกาญจน์ ทิพย์สังวาล  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

20. นางสาวพรทิพา อ่ านามอญ  หลักสูตรกาศกึษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา (ชวีวิทยา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาชีววิทยา(คู่ขนาน) 

21. นางสาวเพ็ญพิชา ศีร ี  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

22. นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาชีววิทยา (คูข่นาน) 

23. นางสาวธนาภา นุธรรม  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

24. นางสาวธันวาพร เพ็ชรรัตน ์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

25. นางสาวศวิพร นาคม ี  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

26. นางสาวแคทรียา สุขสม  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 

27. นางสาวปวีณา บวบจติร  หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑติ 

28. นางสาวชนิดา กุดั่น  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 

29. นางสาวจาภา น้อยคง  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 

30. นางสาวพัณณิตา กล้าหาญ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ และหลักสูตรบัญชีบัฑิต (คู่ขนาน) 

31. นางสาวปัทมา เป็นสุข  หลักสูตศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

32. นางสาวชตุิกาญจน์ มนต์แก้ว  หลักสูตพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

33. นางสาวชลกานต์ ดีพจิาร  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส)์ และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิิกส์ (คู่ขนาน) 

34. นายนิษณาต ชีพจีรสุข  หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยา (คู่ขนาน) 

35. นางสาวเขรมมิการ์ เชษฐกุล  หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 

36. นางสาวพิรัชฎา เรืองอุไร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิทยาศาสต์เครื่องส าอาง 

37. นางสาวพัชราภรณ์ ตรงต่อกจิ  หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (คู่ขนาน) 



38. นางสาวนันทวัลย์ ทนันใจ   หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (คู่ขนาน) 

39. นางสาวพัชราพรรณ ศรีช ู  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรมภายใน 

40. นายกติติศัพท์ บุญทว ี  หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

41. นางสาวบุณฑิกา กุลพรม   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยา 

42. นางสาวชัญญานุช นุชปาน  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 

43. นางสาวญาณินท์ ศิรมินตร ี  หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 

44. นางสาวชลลดา อาวร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

45. นางวณิชกานต์ นวรตันารมย ์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 

46. นางสาวดรุณมาศ คงประจกัษ์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

47. นางสาวสรชา บุตรเนียม  หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 

48. นางสาวกมลวรรณ วรรณา  หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยา (คู่ขนาน) 

49. นางสาวเสาวลักษณ์ อินชว  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

 

มหาวิทยาลัยสุรนารี    

1. นางสาวชัญญานุช นุชปาน  ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์  

2. นางสาววณชิกานต์ นวรัตนารมย์   ส านักวิชาวศิวกรรมศาสตร์ 

3. นางสาวรพีภรณ์ ค าพันธ ์   ส านักวิชาวศิวกรรมศาสตร์ 

4. นางสาวเต็มสิริ พรมพุก   ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1. นายกฤตนู พรมสุจา   คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 

2. นายนิษณาต ชีพจิรสุข   คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมปิโตรเคม ี

3. นางสาวอาทติยา อ่องเมือง  คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 

 

 

 

http://www.kmitl.ac.th/


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. นางสาววณชิกานจน์   นวรัตนารมย ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาเคมี 

2. นางสาวกมลวรรณ      วรรณา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   สาขาวิชาชีววิทยา 

3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปานเกตุ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาชวีวิทยา 

4. นางสาวญาณินท์    ศิรมินตรี    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

5. นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมปลัด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

6. นางสาวชลลดา  อาวร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

7. นางสาวนนท์ฐิฌา   อ่ิมหน า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

8. นางสาวฐติิพร  นกผึ้ง   ส านักวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์   

9. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมมว่ง   ส านักวชิาบริหารรฐักิจ  สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น 

10. นางสาวนันทวัลย์  ทนันใจ  คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

11. นางสาวชนิดา  กุดั่น   ส านักวชิาบัญชี  สาขาบัญชีบัณฑิต 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1. นายจุลจติร  พุ่มเกต ุ   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชวีวิทยา 

2. นางสาวธนาภา  นุธรรม   คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 

3. นางสาวพิมพช์น  เสนาลัย  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 

4. นางสาวพุธิตา   โตสมบัติ  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 

5. นางสาวจิราพัชร  นิลจันทร ์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 

6. นางสาวเพ็ญพิชา  ศีร ี   คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 

7. นายกฤษณะ ไกรป๊อก   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส ์

8. นางสาวรุ่งรุจ ี เกิดทว ี   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส ์

9. นางสาวณัฐจรินทร์   เกษรจรงุ  คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์  

10. นางสาวสกุลกาญจน์  กาฝาก  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคม ี

11. นายณัฐพล  นุชปาน   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 

12. นางสาวชลกานต์  ดีพิจาร  คณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

13. นางสาวพัณณิตา  กล้าหาญ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

14. นายณัฐพงศ ์ พวงพันธ ์  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

15. นายธีระพงษ ์ พลธีระ   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 



16. นางสาวสุปรียา  พุ่มกลับ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

17. นางสาวศุภนิดา  กองสมบัต ิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

18. นางสาวปวีณา  บวบจติร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

19. นางสาวนัฐกมล  คงรอด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

20. นางสาวธันวาพร  เพ็ชรรัตน ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

21. นายธนกฤต  ข าสาธร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 

22. นางสาวนิกข์นิภา  ดวงจ าปา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 

23. นางสาวบุญยาพร  นุชเกดิ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมโลจิสตกิส์ 

24. นางสาวกัลยก์มล  อุดทา  คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

25. นางสาวศศิภรณ์   ทิมมณี                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

26. นางสาวสุภาพร   นาดี                            คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี   

27. นางสาวศวิพร   นาคมี                         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมโลจิสตกิส์ 

28. นางสาวอริสา   รังษี                             คณะนิติศาสตร์    

29. นางสาวนัชชา   ค าวัฒนา               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

30. นางสาวศศธิร  พรมสอน                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

31. นางสาวพิรัชฎา   เรืองอุไร                       คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี   

32. นางสาวธัญชนก   ศรีเงิน                  คณะนิติศาสตร์    

33. นางสาวสโรชา     บุตเนียม    คณะครุศาสตร์  สาขาคณติศาสตร์ 

34. นางสาวเสาวลักษณ์     อินชวด                คณะครุศาสตร์     สาขาภาษาไทย 

35. นายวฒันะ แสงศร ี     คณะครุศาสตร์  สาขาคณติศาสตร์ 

36. นายอดศิักดิ ์ สังข์ไชย   คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 

37. นายภาณุพัฒน ์ ข าจันทร ์   คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 

38. นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมปลัด   คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

39. นางสาวนนท์ฐิฌา  อิ่มหน า   คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

40. นางสาวภรณ์ทิพย์  รูปดี     คณะครุศาสตร์  สาขาคณติศาสตร์ 

41. นางสาวชนิดา   กุดั่น   คณะครุศาสตร์     สาขาภาษาไทย 

42. นางสาวณัฐมล  เรี่ยมเจริญ   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

43. นางสาวพัชราภรณ์  ตรงต่อกจิ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ  

44. นางสาวชลลดา   อาวร                          คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

45. นางสาวเต็มสิริ  พรมพุก   คณะครุศาสตร์  สาขาคณติศาสตร์ 

46. นางสาวชัญญานุช  นุชปาน  คณะครุศาสตร์  สาขาสังคมศกึษา 



47. นางสาวรพีภรณ์  ค าพันธ ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมการจัดการพลังงาน 

48. นางสาวปณิดา   พรมอยู่  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 

49. นางสาววณชิกานต์  นวรัตนารมย์  คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

50. นางสาวแคทรียา สุขสม   คณะครุศาสตร์  สาขาคณติศาสตร์ 

51. นางสาวกุลณิษฐ์  คุณทรัพย์เลิศ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ 

52. นางสาวศิรินทรา  บุญยงั  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 

53. นางสาวบุณฑริกา  กุลพรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมการจัดการพลังงาน 

54. นางสาวไอรินทร์   มีบุญ   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส ์

55. นางสาวจดิาภา  น้อยคง  คณะครุศาสตร์  สาขาคณติศาสตร์ 

56. นางสาวกมลวรรณ  วรรณา  คณะครุศาสตร์  สาขาชวีวิทยา 

57. นางสาวอัญชิสา  กมล   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ 

58. นางสาวกุลณิษฐ์  คุณทรัพย์เลิศ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ 

59. นางสาวศศกิาญจน์  สินคง  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชวีวิทยา 

60. นางสาวชตุิกาญจน์  มนต์แกว้   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชวีวิทยา 

61. นางสาวธิดารัตน์  ข าจันทร์                      คณะเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 

62. นางสาวเขรมมิการ์  เชษฐกุล   คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

63. นางสาวญาณินท์  ศิริมนตร ี  คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

64. นางสาวนันทวัลย์  ทนันใจ  คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย 

65. นางสาวฐติิพร  นกผ้ึง   คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพวิเตอร์ 

66. นางสาวกมลพรรณ  รอดคง                    คณะการจัดการ สาขาบัญชี 

67. นางสาวณัฐสิมา  มารอด                      คณะการจัดการ  สาขาธุรกิจบริหาร 

68. นางสาว ณัฎฐา   เลื่อนชัยภูมิ                 คณะการจัดการ   สาขาบัญชี  

69. นายชติณรงค์  แท่นทองเจริญสุข           คณะครุศาสตร์  สาขาเกษตร 

70. นางสาวศิริรัตน์   ศรีช ู   คณะครุศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์ 

71. นางสาวฤทัย  แสงชัย                             คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขา การท่องเที่ยว 

72. นางสาวสุปราณี  ทับชุ่ม   คณะวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ  สาขา อาหารและโภชนาการ 

73. นางสาวอมรรัตน์  แกว้ท้วม  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ 

74. นางสาวจิรนันท์  กล้าหาญ                      คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ 

75. นางสาว สูคนธ์ทิพย์  จันทร์ฉาย              คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

76. นาย นนทวัฒน์   นกเพช็ร                      คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

77. นางสาว อภิญญา   ศรีวรรณ                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  



78. นางสาววนดิา   ประดิษฐ             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมโลจิสตกิส์ 

79. นางสาวอารยีา   ทองนุ่ม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมโลจิสตกิส์ 

80. นางสาวกชกร  อ่ิมเขยีว    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมโลจิสตกิส์ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. นางสาวนิกข์นิภา   ดวงจ าปา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาเทคนคิการแพทย์ 

2. นางสาวพรพิมล ทีภูเวียง  คณะครุศาสตร์  สาขาจติวิทยา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

1.    นางสาวกัลย์กมล    อุดทา                                 คณะนิติศาสตร์ 

 

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

1. นางสาวปัทมา   เป็นสุข   คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

2. นางสาวจิราพัชร   นิลจันทร ์  คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาผู้ชว่ยพยาบาล 

3. นางสาวณัฐจรินทร์ เกษรจรุง    คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ สาขาส่ือดิจิทัล 

4. นางสาวเพ็ญพิชา ศีร ี   คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

1. นางสาวชตุิมณฑน์  สะเกาหอม  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจัดการ 

2. นางสาวอริสา  โปร่งนุช   คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

1. นางสาวกชกร  อ่ิมเขยีว   คณะบริการธุรกจิ  สาขาวิชาการบัญชี 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. นายภาณุพัฒน ์ ข าจันทร ์  คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  วิชาเอกการจัดการส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1. นางสาวจิราพัชร์  นิลจันทร์  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด(กรุงเทพ-ชลบุรี) 

2. นางสาวบุญยาพร  บุญเกิด  คณะนิเทศศาสตร์  สาขาศิลปะการแสดง(กรุงเทพ,ชลบุรี,ขอนแกน่) 



3. นางสาวณัฐจรินทร์  เกษรจรงุ  คณะนิเทศศาสตร์  สาขาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล(กรงุเทพ) 

4. นางสาวปวีณา  บวบจติร    วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริหาร  สาขาธุรกิจการบิน(กรุงเทพ) 

5. นางสาวปัทมา  เป็นสุข   วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริหาร  สาขาการจดัการธุรกิจบริการเรือ

ส าราญ(กรุงเทพ) 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. นางสาวอภิญญา  ศรีวรรณ           คณะวิทยาการสาสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปจ านวนนักเรียนท่ีเข้าศึกษาสถาบันต่าง ๆ  ปีการศึกษา  2560 

ที ่ สถาบัน จ านวนนักเรียน  (คน) 

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 11 

2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 

3 มหาวิทยาลัยพะเยา 49 

4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 1 

6 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 35 

7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชมุพร 1 

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 

9 มหาวิทยาลัยพายัพ 2 

10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 5 

11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 

13 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 1 

14 มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 11 

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 80 

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2 

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 1 

19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 

20 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 4 

 รวม 249 

 

 


