
 

 

 
 

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา  
Thai University Center Admission System (TCAS)   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

โดย   
ฝ่ายแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม   
อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 
Thai University Center Admission System (TCAS)     ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐                 
ชื่อสถาบัน จ านวน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๗ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๓๔ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ๓ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๔ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๑ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๕ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๕ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๖ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี ๑ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๑๒๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๒๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๙ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ๑ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๓ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ๑ 
มหาวิทยาลัยเกริก ๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑ 
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๓ 
สถาบันพลศึกษา ๑ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๑ 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ๔ 
โรงเรียนนายสิบทหารบก ๒ 
โรงเรียนจ่าอากาศ ๑ 
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๓ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๑ 

รวม ๒๙๘ ที่นั่ง 
 

     

 



ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 
Thai University Center Admission System (TCAS) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบท่ี ๒ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
ชื่อสถาบัน จ านวน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๑ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๘๘ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ๑ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๘ 

รวม ๑๒๓ ที่นั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 
Thai University Center Admission System (TCAS)  รอบที่ ๓ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

ชื่อสถาบัน จ านวน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ๖ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ๒ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ๑ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒ 
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๓ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๑ 

รวม ๒๔ ที่นั่ง  
 

 

   จ านวนนักเรียน    326   คน    จ านวนที่นั่ง ได้ 445  ที่นั่ง  คิดเป็น ร้อยละ   136.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

.................................................................................................................. 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวจันทร์วิรา  วิถีปัญญา        ม.๖/๑ โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ระบบ

สารสนเทศและเครื่อข่าย 

๒ นางสาวเกษนภา  พรายแก้ว         ม.๖/๑ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

๓ นางสาวณฐิกา  ท้วมเทศ             ม.๖/๑ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 
๔ นางสาวสุภาวดี ทองดี                ม.๖/๑ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

๕ นางสาวจิรัชยา  ใจดี                  ม.๖/๑ คณะพยาบาลศาสตร์  

๖ นายวทัญญู อินทุภูติ                  ม.๖/๑ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี
และชีวเคมีเทคโนโลยี 

๗ นายกุณพัทธ์  ม่วงพรหม             ม.๖/๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
๘ นายณัฏฐกิตติ์  ดาราพงศ์สถาพร    ม.๖/๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๙ นายศุภวิชญ์  ฟองอ่อน               ม.๖/๑ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชั่น               
และเกม ประเภทวิทย์  

๑๐ นายอภิชญา  ศรีมาลา                ม.๖/๒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขากระบวนการการอาหาร  
๑๑ นางสาวสิริพร  จั่นมั่น                 ม.๖/๒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

๑๒ นายทินภัทร  ทองรอด                ม.๖/๒ โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร 

๑๓ นางสาวปวีณ์นุช  ยามา               ม.๖/๒ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์  
กีฏวิทยา โรคพืช   

๑๔ นางสาวปรีดาภร ปานศรี             ม.๖/๒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๑๕ นางสาวอริสรา สันต๊ะวงค์            ม.๖/๒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 
๑๖ นายภาสกร เล็กประดิษฐ์             ม.๖/๓ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 

๑๗ นายสราวุฒิ  ช่วยอุระชน             ม.๖/๓ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์  
กีฏวิทยา โรคพืช   

 
 
 
 



มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายกุณพันธ์  ม่วงพรหม             ม.๖/๑ คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชารังสีเทคนิค 

๒ นายเจษฎา  อเนกพงษ์               ม.๖/๑ คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
๓ นายศุภวิชญ์  ฟองอ่อน               ม.๖/๑ คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔ นายวทัญญู  อินทุภูมิ                 ม.๖/๑ คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาชีววิทยา 

๕ นางสาวสุภาวดี  ทองดี               ม.๖/๑ คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาฟิสิกส์ 
๖ นายสุรชาติ  แหวนเพ็ชร             ม.๖/๑ คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาฟิสิกส์ 

๗ นางสาวศิรินภา  ขวัญพิชัย           ม.๖/๑ คณะพยาบาลศาสตร์ 

๘ นางสาวนิรัชพร  พรมจันทร์          ม.๖/๑ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๙ นางสาวรุ่งนภา  เมืองฤทธิ์           ม.๖/๑ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐ นางสาวพรนิดา  ค าเหม็ง            ม.๖/๒ คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
๑๑ นายใบทอง  แพรขาว                ม.๖/๒ คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑๒ นางสาวปวีณา  พรมใจรักษ์         ม.๖/๒ คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาชีววิทยา 

๑๓ นายจิรทีปต์  รวมประเสริฐ          ม.๖/๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
๑๔ นายศรวิษฐ์  พงค์จักรพานิช         ม.๖/๒ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี 

๑๕ นางสาวสิริวิมล  ศรีเรือง             ม.๖/๒ คณะนิติศาสตร์ 

๑๖ นางสาววรรณธัช  บรรณะทอง      ม.๖/๒ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
สาขาบัญชี 

๑๗ นางสาวพิไลวรรณ  บันลือศักดิ์      ม.๖/๓ คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
๑๘ นายธนวัตร  อิ่มกูล                   ม.๖/๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

๑๙ นางสาวนลัทพร  ทนทาน            ม.๖/๓ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา 

๒๐ นายศุภวิชญ์  ศักดี                    ม.๖/๓ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๑ นายสราวุฒิ  ช่วยอุระชน             ม.๖/๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

๒๒ นางสาวมยุรีย์  สมสัย                 ม.๖/๓ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

๒๓ นางสาวปนัดดา  ปิ่นแก้ว             ม.๖/๓ คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

๒๔ นางสาวกฤตยา  วรสวัสดิ์           ม.๖/๔ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๕ นายชานนท์  พ่ึงพรหม              ม.๖/๔ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๖ นายกฤตภาส  ศรีเมือง              ม.๖/๔ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๗ นายชุมพล  สังสีเหลืบ               ม.๖/๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

๒๘ นางสาวณัฐณิชา  ฉิมจิ๋ว              ม.๖/๕ คณะสังคมศาสตร์  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง 

๒๙ นางสาวนัฏฐกานต์  รัตนเศรณี      ม.๖/๕ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๓๐ นายภัทรัตน์  ทองเงิน                 ม.๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 



สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๓๑ นายชนาธิป  ทรัพย์บุญมี             ม.๖/๖ คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

๓๒ นายสมปัญญา  แก้วเนตร           ม.๖/๖ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๓ นางสาวปิยธิดา  เนียมใจดี          ม.๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

๓๔ นายนพรัตน์  ปานแอ็ด              ม.๖/๘ คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายศุภวิชญ์  ฟองอ่อน               ม.๖/๑ คณะเทคโนโลยีมีเดีย สาขาวิชาการพัฒนาเกม 

๒ นายทินภัทร  ทองรอด                ม.๖/๒ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๓ นายธนาธิป  ปกสุข                   ม.๖/๔ คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามัลติดีเดียอาตส์ 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายสุกัลย์  เสือข า                     ม.๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รอบ ๑ 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวจารุพัสตร์  พรมเคียมอ่อน  ม.๖/๑ คณะแพทยศาสตร์ 

๒ นางสาวจิรัชยา  ใจดี                  ม.๖/๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
๓ นางสาวณธษา  โสภณพิเชฐ          ม.๖/๑ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

๔ นายประพันธ์  บัวทอง                ม.๖/๒ คณะนิติศาสตร์ 

 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวสัจจสุดา  สวนสุข           ม. ๖/๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 

คณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
มหาวิทยาลัยมหดิล 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายวทัญญู  อินทุภูติ                 ม.๖/๑ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 
๒ นางสาวนันทิกา  จันทวงค์           ม.๖/๑ คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์     

๓ นางสาวณัฐวรา  จันคนา             ม.๖/๑ คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์     
๔ นางสาวศิรินภา  ขวัญพิชัย           ม.๖/๑ คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์      

๕ นายภาสกร  เล็กประดิษฐ์            ม.๖/๓ คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์     



 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายกรวีร์  ยอดยิ่ง                     ม.๖/๑ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

สาขาวิศวกรรมเกษตร รอบ ๑/๑ 
๒ นางสาววนิดา  กล่อมดี               ม.๖/๔ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ 

๓ นายอรรถพล  แสงจ านงค์            ม.๖/๔ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๔ นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทรางกูล     ม.๖/๔ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ 

๕ นางสาวอังคณา  ศรีอินทร์           ม.๖/๔ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายวทัญญู  อินทุภูติ                 ม.๖/๑ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์  
๒ นางสาวจิรัชญา  ใจดี                 ม.๖/๑ สาขาจุลชีววิทยา 
๓ นางสาวรุ่งนภา  เมืองฤทธิ์           ม.๖/๑ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔ นายชาคริต ค าศิลา                    ม.๖/๒ สาขาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ 
๕ นางสาวปิ่นมณี  อินทศรี              ม.๖/๓ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายชาคริต ค าศิลา                    ม.๖/๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา)  

๒ นางสาวณัฏฐณิชา มงคลประเสริฐ ม. ๖/๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
๓ นางสาวประภัสสร  นันตา           ม. ๖/๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
๔ นางสาวปรีดาภร  ปานศรี           ม. ๖/๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
๕ นางสาวมินตรา  สาริการินทร์      ม. ๖/๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

๖ นางสาวจิตราภรณ์  สุริโย           ม. ๖/๓ โครงการรับตรง ๑๐%  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมี  
 

๗ นางสาวภัคจิรา  กันสุข              ม. ๖/๓ โครงการรับตรง ๑๐%  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 



๘ นางสาวพรทพิา  ไม้งาม             ม. ๖/๔ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
๙ นางสาวอังคณา  ศรีอินทร์          ม. ๖/๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

๑๐ นางสาวศุรภรดา  พรมมา          ม.  ๖/๔ โครงการรับตรง ๑๐%  หลักสตูรบัญชีบัณฑิต  

๑๑ นางสาวณัฐวิรินทร์ ค าดี             ม. ๖/๕
   

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)  

๑๒ นายธัชกร  จันทร์นิ่ม                ม. ๖/๖ โครงการรับตรง ๑๐%  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ     

๑๓ นางสาวมิ่งขวัญ  แพรเจริญ         ม. ๖/๖ โครงการรับตรง ๑๐%  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาภาษาอังกฤษ 

๑๔ นางสาวสายชล  จีปวก              ม. ๖/๗ โครงการรับตรง ๑๐%  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาชาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๕ นางสาวทิพวรรณ  บุญมี             ม. ๖/๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๖ นางสาวศศิธร  ค าควร               ม. ๖/๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวจันทร์วิรา  วิถีปัญญา        ม.๖/๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวอรกัญญา  กุมพล           ม. ๖/๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุน PIM 
๒ นางสาวสุภาวดี  ทองดี              ม. ๖/๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุน PIM 

๓ นางสาวจันทร์วิรา  วิถีปัญญา       ม. ๖/๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุน PIM 

๔ นางสาวชนิษา  แก้วสิงห์             ม. ๖/๑ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนเจียระไนเพชร 
๕ นายสุรชาติ  แหวนเพ็ชร             ม. ๖/๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 

ทุนเจียระไนเพชร 
๖ นางสาวนัฏฐา  สุขอ่ า                ม. ๖/๒ ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๗ นายกิตติธัช  นาคเกษม              ม. ๖/๒ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  

๘ นายกิตติวัฒน์  ราชคฤห์             ม. ๖/๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๙ นางสาวปวีณ์นุช  ยามา              ม. ๖/๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 



๑๐ นายประพันธ์  บัวทอง               ม. ๖/๒ คณะการจัดการธุรกิจการบิน 
๑๑ นางสาวภมลวรรณ  ดวงดารา      ม. ๖/๒ คณะการจัดการโลจิสติกส์ 

๑๒ นางสาวสิริวิมล  ศรีเรือง             ม. ๖/๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๑๓ นางสาวปรีดาภร  ปานศรี           ม. ๖/๒ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

๑๔ นางสาวคันธรส  โถทัย               ม. ๖/๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๑๕ นายธนาพล  พฤติเจริญ             ม. ๖/๒ ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 
๑๖ นางสาวจิราพัชร์  ไข่สี               ม. ๖/๒ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๑๗ นางสาวนุชนารถ  จันแก้ว           ม. ๖/๒ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 
๑๘ นางสาวธนาพร  พรมคง            ม. ๖/๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 

๑๙ นางสาวเมธาพร  สิงห์วี              ม. ๖/๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
๒๐ นางสาวจันทร์เพ็ญ  คล้ายน้อย     ม. ๖/๓ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๒๑ นางสาวพลอยน้ าเงิน  โหจันทร์     ม. ๖/๓ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวาราสารศาสตร์คอนเวอร์เจน
ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๒๒ นายธนวัตร  อิ่มกูล                   ม. ๖/๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๒๓ นางสาวรจิตแก้ว  จันทร์แป้น       ม. ๖/๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๒๔ นางสาววิไลวรรณ  จันทร์ทาบ      ม. ๖/๓ คณะการจัดการโลจิสติกส์ 

๒๕ นางสาวธิติกานต์  ขุนจง             ม. ๖/๓ คณะการจัดการโลจิสติกส์ 

๒๖ นางสาวภัคจิรา  กันสุข              ม. ๖/๓ ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 
๒๗ นายจิราเมธ  สุดแก้ว                 ม. ๖/๓ คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคม 

ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 
๒๘ นางสาวพีชานิกา  ช่วยอุระชน      ม. ๖/๓ ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๒๙ นางสาวจิราภรณ์  จันทร์ลอย       ม. ๖/๓ คณะการจัดการโลจิสติกส์ ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๓๐ นางสาวชนิสรา  มณีโชติ            ม. ๖/๓ คณะการจัดการโลจิสติกส์ 
ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๓๑ นายพรภวิษย์  บรรณศิลป์          ม. ๖/๓ ทุนการศึกษา PIM ๕๐%  
๓๒ นางสาวชนกนันท์  จุ้ยด้วง          ม. ๖/๓ คณะการจัดการโลจิสติกส์ 

ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 
๓๓ นางสาวนลัทพร  ทนทาน           ม. ๖/๓ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๓๔ นางสาวปิ่นมณี  อินทศรี             ม. ๖/๓ ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๓๕ นางสาวมยุรีย์  สมสัย                ม. ๖/๓ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่



ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 
๓๖ นางสาวพัชรี  เพชรอ่วม             ม. ๖/๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 

ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 
๓๗ นายเจษฎากร  กลั่นนุช              ม. ๖/๓ คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๓๘ นางสาวภัคจิรา  กันสุข              ม. ๖/๓ คณะการจัดการโลจิสติกส์ ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 
๓๙ นางสาวพรวิสา  จันทร์เฉลิมศรี    ม. ๖/๓ คณะการจัดการธุรกิจการบิน 

๔๐ นายศรายุธ  ราชสุภา                ม. ๖/๓ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๔๑ นางสาวจุฑามณี  อยู่บุญ            ม. ๖/๓ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๔๒ นางสาวพิไลวรรณ  บรรลือศักดิ์    ม. ๖/๓ คณะการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคารอาหาร 
ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๔๓ นางสาวตติยา  ร่วมทอง             ม. ๖/๔ คณะบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ทุนการศึกษาไดมอนด์ MTM 

๔๔ นางสาวศุภรดา  พรมมา             ม. ๖/๔ คณะบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ทุนการศึกษาไดมอนด์ MTM 

๔๕ นางสาววนิดา  กล่อมดี              ม. ๖/๔ คณะวิทยาการจัดการบริหารคนและองค์การ 
ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๔๖ นายชิติพัทธ  พรมหาร               ม. ๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 

๔๗ นายกฤตภาส  ศรีเมือง              ม. ๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๔๘ นายวรัญญู  มีมุสิทธิ์                 ม. ๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๔๙ นายอรรถพล แสงจ านงค์            ม. ๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 
๕๐ นายปริวรรต  คลังสิน                ม. ๖/๔ คณะการจัดการธุรกิจการบิน 

๕๑ นายชานนท์  พ่ึงพรหม              ม. ๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

๕๒ นายศิริวัฒน์  ยอดวัตร์               ม. ๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
๕๓ นางสาวอัจฉรา  มั่นคง               ม. ๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 

๕๔ นายมณฑล  เจียมเงิน                ม. ๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 

๕๕ นางสาวอังคณา   ศรีอินทร์         ม. ๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
๕๖ นางสาวปิ่นนภา  มีลาภ              ม. ๖/๔ คณะการจัดการธุรกิจการบิน 

๕๗ นายอธิวัฒน์  ฮวบนวม              ม. ๖/๕ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาการจัดการธุรกิจ
ภัตตาคาร ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๕๘ นางสาวเหมวรรณ  มูลเมือง         ม. ๖/๕ คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจการบิน ทุน PIM 

๕๙ นายศุภกร  โหง้วประสิทธิ์          ม. ๖/๕ คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจการบิน  
๖๐ นางสาวสุรีย์พร  บุญตั้ง              ม. ๖/๕ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร  

สาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร ทุน PIM 



๖๑ นางสาววนัดดา  อินแสน            ม. ๖/๕ คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจการบิน 
๖๒ นางสาวกมลลักษณ์  ถี่ป้อม         ม. ๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 

๖๓ นางสาวธัญญาภรณ์  นาคประไพ   ม. ๖/๕ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๖๔ นางสาวฐิติกานต์  พิมสิน            ม. ๖/๕ ทุนการศึกษาไดมอนด์ MTM 

๖๕ นางสาวณัฐธิชา  ช่วยเจริญสุข      ม. ๖/๕ คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคม 
ทุนการศึกษา PIM ๕๐%                 

๖๖ นางสาวขวัญฤทัย  ชาวนา           ม. ๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๖๗ นายจักรกฤษณ์  ราชคฤห์           ม. ๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๖๘ นายภัทรัตน์  ทองเงิน                ม. ๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๖๙ นายสิทธิชัย  ชื่นสวุรรณรัตน์        ม. ๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๗๐ นางสาวฐิติกา  ค าด า                 ม. ๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษาไดมอนด์ MTM 

๗๑ นางสาวกาญจนา  มหาพันธ์        ม. ๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษาไดมอนด์ MTM 

๗๒ นางสาวพรชรัตน์  เทียรมา          ม. ๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษาไดมอนด์ MTM 

๗๓ นายฉัตรนรินทร์  จันทร์เม้า         ม. ๖/๕ ทุนการศึกษา PIM FBM 
๗๔ นางสาวณีรนุช  ทรัพย์ภัทรกุล      ม. ๖/๕ ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๗๕ นางสาวปิยธิดา  เนียนใจดี          ม. ๖/๖ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 
ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๗๖ นายพรเทพ  พ่ึงจาบ                 ม. ๖/๖ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษา PIM FBM 

๗๗ นางสาวนภัสกร  อยู่ถมยา           ม. ๖/๖ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษา PIM FBM 
๗๘ นางสาวสุธินีย์  จุ้ยวงศ์               ม. ๖/๖ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษา PIM FBM 

๗๙ นายวรพจน์  เทพสุวรรณ์            ม. ๖/๖ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๘๐ นางสาวบุณยนุช  เกตุหอม          ม. ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษาไดมอนด์ MTM 

๘๑ นางสาวกัลยารัตน์  ศาสตร์ศรี      ม. ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๘๒ นางสาวพรพิมล  บัวหอม           ม. ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่



ทุนการศึกษา PIM MTM 
๘๓ นางสาวณัฐพร  จันทร์ทอง          ม. ๖/๖ คณะการจัดการโลจิสติกส์ ทุนการศึกษา PIM ๕๐% 

๘๔ นายอาทิตย์  ยอดขอ                 ม. ๖/๖ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๘๕ นางสาวปวีณา  ลดโต                ม. ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๘๖ นายธนสินธ์  ค าอ่อน                 ม. ๖/๖ ทุนการศึกษา PIM MTM 
๘๗ นางสาวรัตนาวดี  ค างาม            ม. ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 

ทุนการศึกษา PIM MTM 
๘๘ นางสาวศิริรัตน์  ลือวรรณะ         ม. ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ทุนการศึกษา PIM MTM 

๘๙ นางสาวสิริพร  สีทาเทพ             ม. ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๙๐ นางสาวฐิติภา  ประโยชน์ดี         ม.  ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๙๑ นายก่อเขตต์  รักเกตุกิจ             ม. ๖/๖ ทุนการศึกษา PIM MTM 
๙๒ นายพชรพล  กุหลาบสีทอง         ม. ๖/๖ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๙๓ นางสาวสหฤทัย  ศรีลอย            ม. ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๙๔ นางสาวดวงนภา  อินทร์สด         ม. ๖/๖ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๙๕ นางสาววีรนุช  คุ้ยต่วน              ม. ๖/๖ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๙๖ นายผดุงเกียรติ  แสงบุญ            ม. ๖/๖ ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 
๙๗ นางสาววรกานต์  ศรีสวาท          ม. ๖/๖ ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๙๘ นายชินพัฒน์  ค าแผลง              ม. ๖/๖ ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๙๙ นางสาวพรทิพย์  จุ้ยงาม            ม. ๖/๗ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 
๑๐๐ นางสาวกัลยารัตน์  มีบุญ            ม. ๖/๗ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๑๐๑ นางสาวธันย์ชนก  ราชไร่            ม. ๖/๗ ทุนการศึกษา PIM FBM 

๑๐๒ นางสาววรรณพร  รัตนา             ม. ๖/๗ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษา PIM FBM 
๑๐๓ นางสาวสิรินยา  ทับทอง            ม. ๖/๗ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษา PIM FBM 

๑๐๔ นางสาวเสาวลักษณ์  จุลพันธ์       ม. ๖/๗ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ทุนการศึกษา PIM FBM 

๑๐๕ นางสาวสุภัทรา  สุขสวัสดิ์           ม. ๖/๗ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๐๖ นางสาวทิพวรรณ  บุญมี             ม. ๖/๗ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๐๗ นายภาณุพัฒน์  อุตบัววงศ์          ม. ๖/๗ ทุนการศึกษา PIM MTM 



๑๐๘ นางสาวศศิธร  ค าควร               ม. ๖/๗ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๐๙ นายปฐมภูมิ  มณีโชติ                ม. ๖/๗ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๑๐ นางสาวเนตรชนก แก้วกลม         ม. ๖/๘ คณะการจัดการธุรกิจการบิน สาขาธุรกิจการบิน 
ทุนการศึกษา PIM 50% 

๑๑๑ นางสาวทิพย์สุดา  ภิรมย์            ม. ๖/๘ คณะการจัดการธุรกิจการบินสาขาธุรกิจการบิน  

๑๑๒ นายนพรัตน์  ปานแอ๊ด               ม.๖/๘ ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 
๑๑๓ นางสาวณิชมน  เกตุเถื่อน           ม. ๖/๘ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ทุนการศึกษา PIM MTM 
๑๑๔ นายบรรณวิชญ์  บุญศรี             ม. ๖/๘ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๑๕ นายนครินทร์  อัครพงษ์โภคิน      ม. ๖/๘ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๑๖ นายปารเมศ  อินทรฤทธิ์            ม. ๖/๘ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๑๗ นายทวีศักดิ์  ชื่นผล                  ม. ๖/๘ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๑๘ นายณภัทร  สากุล                    ม. ๖/๘ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๑๙ นายอภิสิทธิ์  ยอดยิ่ง                 ม. ๖/๘ ทุนการศึกษา PIM MTM 

๑๒๐ นางสาวปนัดดา  มีรัตน์              ม. ๖/๘ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๑๒๑ นางสาวเกสรา  สมัคราช            ม. ๖/๘ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร 

๑๒๒ นายภาณุเดช  หวนถิ่น               ม. ๖/๙ ทุนการศึกษา PIM MTM 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายศุภวิชญ์  ฟองอ่อน              ม. ๖/๑ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๒ นางสาวสุภาวดี  ทองดี               ม.๖/๑ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๓ นางสาวกนกพรรณ  กล่อมดี         ม.๖/๒ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

๔ นางสาวจิราพัชร์  ไข่สี                ม.๖/๒ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

๕ นางสาวอังคณา  โตมี                 ม.๖/๒ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
๖ นางสาวมยุรีย์  สมสัย                 ม.๖/๓ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด 

๗ นายสราวุฒิ  ช่วยอุระชน             ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาปฐมวัย  รอบ ๒ 

๘ นางสาวเมธาพร  สิงห์วี               ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๙ นางสาวเมธาวี  สิงห์วี                 ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๑๐ นายก้องภพ  สุขอยู่                   ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๑๑ นายเจษฎากร  กลั่นนุช              ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 



๑๒ นางสาวมณนภา  วิเศษชาติ          ม.๖/๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
๑๓ นางสาวจันทกานต์  แหวนจีน       ม.๖/๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

รอบ ๑/๒ 
๑๔ นางสาวตติยา  ร่วมทอง             ม. ๖/๔ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด 

๑๕ นายสุรภัทร  ศรีภมร                 ม. ๖/๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รอบ ๑ 

๑๖ นางสาวเดือน  นาคเฮง              ม. ๖/๕ คณะรัฐศาสตร์ 

๑๗ นางสาวนัทญา  กองทรัพย์          ม. ๖/๕ คณะรัฐศาสตร์ 
๑๘ นางสาวณัฐณิชา  ฉิมจิ๋ว             ม. ๖/๕ คณะรัฐศาสตร์ 

๑๙ นางสาวขวัญฤทัย  ชาวนา           ม. ๖/๕ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบัญชี 

๒๐ นายรัตนกร  กะเสาทอง             ม. ๖/๘ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ 
สาขาพัฒนาชุมชน 

๒๑ นายไกรสิทธิ  พลขันธ์               ม. ๖/๘ คณะนิติศาสตร์ 
๒๒ นายศุภวิชญ์  ส ารองพันธ์           ม. ๖/๘ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๓ นายปารเมศ  อินทรฤทธิ์            ม. ๖/๘ คณะนิติศาสตร์ 

๒๔ นายพิทักษ์  ไชยบุญเรือง           ม. ๖/๙ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 
๒๕ นางสาวฑิตยาพร  ศึกษาชาติ      ม. ๖/๙ คณะสังกัดโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ 

สาขาพัฒนาชุมชน 
๒๖ นางสาวยุพิน  เปี่ยมอ่อน            ม. ๖/๙ คณะสังกัดโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ 

สาขาพัฒนาชุมชน 

๒๗ นายจุพงศ์  คงคา                      ม.๖/๙ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา  สาขาการพัฒนาชุมชน 
๒๘ นายอิศราวุธ   สุขคล้าย              ม.๖/๙ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายศักดิด์า  วงษ์รอง                 ม.๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

๒ นายชานนน์  พึ่งพรหม               ม.๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๓ นายวิชิต  สง่าผล                      ม.๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายประพันธ์  บัวทอง                ม.๖/๒ คณะครุศาสตร์ 

๒ นางสาวมยุรีย์  สมสัย                 ม.๖/๓ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบัญชี 
๓ นายก้องภพ  สุขอยู่                   ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

๔ นายศรายุธ  ราชสุภา                 ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๕ นางสาวนลัทพร  ทนทาน            ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 



๖ นางสาวอังคณา  ศรีอินทร์           ม.๖/๔ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
๗ นางสาวกานต์รวี  ศรีสวรรค์         ม.๖/๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์                 

รอบ ๑/๒ 
๘ นางสาวธัญญาภรณ์  นาคประไพ  ม.๖/๕ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๙ นางสาวนัทญา  กองทรัพย์          ม.๖/๕ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๑๐ นางสาวเดือน  นาคเฮง              ม.๖/๕ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๑ นางสาวณฐัณิชา  ฉิมจิ๋ว             ม.๖/๕ คณะรัฐศาสตร์ 

๑๒ นางสาวกัณฐิกา  เที่ยงอยู่           ม.๖/๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

๑๓ นางสาวณีรนุช  ทรัพภัทรกุล        ม.๖/๕ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

๑๔ นางสาวกนกวรรณ  รัศมี            ม.๖/๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาศิลปะการแสดง 
๑๕ นายนลธวัช คุรฑรอด                ม.๖/๗ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๑๖ นายณัฐพล  กองทรัพย์             ม.๖/๘ คณะรัฐศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ คณะ – สาขา 
๑ นายภาสกร  เล็กประดิษฐ์            ม.๖/๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รอบ ๑/๑ 

๒ นายศรายุธ  ราชสุภา                 ม.๖/๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๓ นายชุติพนธ์  สุขรักษ์                 ม.๖/๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวคันธรส  โถทัย                ม.๖/๒ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

๒ นางสาวพลอยน้ าเงิน  โหจันทร์      ม.๖/๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
๓ นางสาวจุฑามณี  อยู่บุญ             ม.๖/๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

๔ นายชวลิต  มากมูล                   ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๕ นางสาวชนิสรา  มณีโชติ             ม.๖/๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๖ นางสาวพรวิสา  จันทร์เฉลิมศรี     ม.๖/๓ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี 

๗ นายอรรถพล  แสงจ านง             ม.๖/๔ คณะครุศาสตร์  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๘ นางสาวฆนมาศ  เตียทวีเกียรติ     ม.๖/๕ คณะมนุษยศาสตร์ 
๙ นายฉัตรนรินทร์ จันทร์เม้า          ม.๖/๕ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายธนกฤต  หอมจันทร์             ม.๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวกาญจนา  มหาพันธ์        ม. ๖/๕ คณะศกึษาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายประพันธ์  บัวทอง               ม. ๖/๒ คณะนิเทศศาสตร์ 

๒ นางสาวเนตรชนก  แก้วกลม        ม. ๖/๘ สาขาธุรกิจการบิน 

๓ นางสาวทิพย์สุดา  ภิรมย์            ม. ๖/๘ สาขาธุรกิจการบิน 
 
 
 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวอดิสรา  พจนวิเศษ       ม. ๖/๓ คณะการจัดการธุรกิจการบิน 

 
มหาวิทยาลัยเกริก 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวอดิสรา  พจนวิเศษ       ม. ๖/๓ คณะการจัดการธุรกิจการบิน 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายฐิติพันธ์  ตั้งจิตรวัฒนากุล      ม. ๖/๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบเกม 

 
สถาบันพระบรมราชชนก  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวเมธาวี  สิงห์วี                ม. ๖/๓ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒ นางสาวจุฑามาศ  จันทลี            ม. ๖/๓ คณะพยาบาลศาสตร์ 

๓ นางสาวเมธาพร  สิงห์วี              ม. ๖/๓ คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
สถาบันพลศึกษาเพชรบูรณ์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวธันย์ชนก  ราชไร่            ม. ๖/๗ คณะศึกษาศาสตร์ 

 



สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายพรเทพ  พ่ึงจาบ                  ม.๖/๖ คณะศิลปะนาฏดุริยางค์  สาขาดุริยางค์ศิลป์ไทย 

๒ นายปารเมศ  อินทรฤทธิ์             ม.๖/๘ คณะ 
 
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล มหาวิทยาลัย – สาขาวิชา 
๑ นายศุภกร  พรมจาด                      ม. ๖/๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                   

วิทยาเขตก าแพงแสน 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา 

๒ นายศุภวิชญ์  ฟองอ่อน                    ม.๖/๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

๓ นางสาวฐิติรัตน์  บุญแก้ว                  ม.๖/๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายประพันธ์   บัวทอง               ม.๖/๒ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาเลขานุการทางการแพทย์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวสุภารัตน์  อินต้นวงค์        ม.๖/๓ คณะครุศาสตร์  เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวชัชญาภรณ์  ทองดอนค า   ม.๖/๑ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวอังคณา  ศรีอินทร์           ม.๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
๑ นายศุภกร  พรมจาด          ม. ๖/๑ 

๒ นายศิริวัฒน์  ยอดวัตร์        ม. ๖/๔ 
๓ นายปวร  อ่อนโชติ             ม. ๖/๗ 

๔ นายณัฐพล  กองทรัพย์        ม. ๖/๘    ส ารอง 
 



โรงเรียนนายสิบทหารบก 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
๑ นายอรรถพล  แสงจ านงค์  ม. ๖/๔    ผ่านข้อเขียน 

๒ นายปวร  อ่อนโชติ           ม. ๖/๗ 

 
โรงเรียนจ่าอากาศ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
๑ นายศุภกร  พรมจาด          ม. ๖/๑ 

 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดพิษณุโลก 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
๑ เด็กหญิงฐิติญา  ค าเส็ง                     ม.๓/๑ 
๒ เด็กหญิงพิชชาพร  ภังคสังข์               ม.๓/๑ 

 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
๑ เด็กหญิงวิรัชฎาพร  สุบินมารัตนชัย      ม.๓/๑ 

 
โรงเรียนนครสวรรค์ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
๑ เด็กหญิงกัญญาพัชร ทะหล้า               ม.๓/๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนผ่านรอบ 3  
รับตรงทั่วประเทศ  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวยศวดี วงค์โพธิ์                ม.๖/๑ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (เวรระเบียน) 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวภมรวรรณ  ดวงดารา        ม.๖/๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวณฐิกา ท้วมเทศ               ม.๖/๑ ศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา  
๒ นายวงศกร  ฤกษนันทน์              ม.๖/๑ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร           

สาขานิเทศศาสตร์บัณฑิต  
๓ นางสาวอริสรา  สันต๊ะวงค์            ม.๖/๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๔ นายสมันตชิต  ยอดทัศน์              ม.๖/๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา 
๕ นางสาวสุวิชญา  สิงห์เดช             ม.๖/๒ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา 
๖ นายนเรศ  พัฒลักษณ์                 ม.๖/๔ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายวงศกร  ฤกษนันทน์               ม.๖/๑ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  
๒ นางสาวยศวดี วงค์โพธิ์                ม.๖/๑ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี     

 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
ที ่ ชือ่ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายก้องภพ   สุขอยู่                   ม.๖/๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการและหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา) 
และหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต                                       
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวสุวิชญา  สิงห์เดช             ม.๖/๒ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวสุวิชญา  สิงห์เดช             ม.๖/๒ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาการบัญชี  
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายปริวรรต  คลังสิน                 ม.๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายปริวรรต  คลังสิน                 ม.๖/๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์   

สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายวรัญญู  มีมุสิทธิ์                   ม.๖/๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายชิติพัทธ  พรมหาร                ม.๖/๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
๒ นางสาวนภัสกร  อยู่ถมยา            ม.๖/๖ คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวอริสรา  สันต๊ะวงค์            ม.๖/๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
๒ นางสาวนัฏฐา  สุขอ่ า                  ม.๖/๒ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวจิราพัชร์  ไข่สี                 ม.๖/๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นายทรงศักดิ์  สิงห์กวาง              ม.๖/๒ คณะประมง 
๒ นางสาวจิราภรณ์  จันทร์ลอย        ม.๖/๓ คณะประมง 



๓ นางสาวพีชานิกา  ช่วยอุระชน       ม.๖/๓ คณะวนศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ – สาขา 
๑ นางสาวปิ่นมณี  อินทศรี              ม.๖/๓ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


