
นักเรียนม.6/2559 ท่ีผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัยรอบก่อน Admission 2560 ตามล าดับ 
สถานศึกษา          ที่นั่ง  ( กพ.60 ) 
ม.ราชภัฎสวนดุสิต         6 
ม.ศิลปากร        6 
ม.ราชภัฏนครสวรรค ์        44 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา         9 
ม.พะเยา           20   
ม.แม่ฟ้าหลวง           16 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี          4 
ม.แม่โจ้         28 
ม.ราชมงคลกรุงเทพ       2 
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      3 
ม.นเรศวร           52 

ม.เชียงใหม่           8  
ม.ขอนแก่น         3  
ม.อัสสัมชัญ         2  
ม.กรุงเทพ           10 

ม.หอการค้าไทย         4  
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ         5  
ม.ศรีปทุม           6  
ม.พายัพ          4  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ       7 
ม.บูรพา           2 
ม.เกษตร  (ก าแพงแสน)       3   
โรงเรียนเดินเรือสากล          1   
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น        2   
สถาบันพระบรมราชชนก         4   
ม.มหิดล           2 
ม.รังสิต           1  
ม.เทคโนโลยีมหานคร          1   
ม.เทคโนโลยรราชมงคลสุวรรณภูมิ    (หันตรา)      1  
ต่างประเทศ           3   

รวม            259 
 
 



รายชื่อนักเรียนม.6/2559 ท่ีผ่านการคัดเลือกได้มหาวิทยาลัยรอบก่อน Admission 2560  
ม.ราชภัฎสวนดุสิต  ( 6  ที่ )                                    (กพ.60) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

น.ส.ชาลิน ี        แสงสุวรรณ์  
น.ส.ดวงกมล     ศรีวารี 
น.ส.อาริสา        สุดหอม 
น.ส.สภุาภัทร     เลิศเกียรติวงศ์ 
น.ส.กนกวรรณ   ประพันธ์ 
น.ส.ปิยะธิดา     โฆษิตอนันต์ 
 

ศิลปศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 
 

ธุรกิจการบิน 
ธุรกิจการบิน 
ธุรกิจการบิน 
ธุรกิจการบิน  
ธุรกิจการบิน  
ธุรกิจการบิน  
 

ม.ศิลปากร  ( 6  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

น.ส.มณทกานต์     โกทัน      
น.ส.อรอนงค์        วิชาพร 
น.ส.ธนิกานต์        ลิยา 
น.ส.ศศิประภา      มั่นยา 
นายชัยธนา          ชวลิต 
น.ส.ทิพย์สุดา       ล่าสุวงษ์ 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม. 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม. 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม. 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม. 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม. 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ธุรกิจวิศวกรรม 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ม.ราชภัฏนครสวรรค ์ (  44  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

น.ส.ชุติปภา        สามงามเขียว 
น.ส.ธันยพร        บางโพธิ ์
น.ส.พิมวิรัตน์      ทิมกัน 
น.ส.บุษกร         มะโน 
นายราชศักดิ์       พ่ึงโพธิ์สภ 
นายพัฒธนพงษ์    วงษ์จันทร์ 
นายกฤษฎาพงศ์   โปธาค า 
นายกรกฏ          เผือกคล้าย 
นายวีรภัทร        ทองค า 
น.ส.พิมพ์ชนก     ดีศรี 
นายเจนณรงค์     เจริญสุข 
นายตะวัน          อุกฤษต์ 
น.ส.ประภัสสร     สุขประเสรฐิ 
นายเควิน           ริชเทอร์ 
น.ส.บุณญานุช     สีด ี

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯ 
เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ 

เทคโนฯการเกษตรและเทคโนฯอตุฯ   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์และเทคโนฯการอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนฯการอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนฯการอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนฯการอาหาร 
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
เกษตรศาสตร์ (เทคโนฯการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
การออกแบบ(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 
การออกแบบ(ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก) 

คณิตศาสตร์ 



16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

นายวชรพล     วิชัย 
นายอดืศร        โพธิ์กุล 
นายเจษฏากร  เพ่ิมความประเสริฐ 
น.ส.ชุติปภา       สามงามเขียว 
น.ส.สิรธีร         เปรมทอง 
น.ส.กัลยาณี      เขาแก้ว 
น.ส.กุสุมา        ศรีโคตรจันทร์ 
น.ส.กนกพร       ค าประกอบ 
น.ส.สธุิตา         ป้อมใย 
นายพิธิวัฒน์       ศิริมาศ 
นายเจนณรงค์     เจริญสุข 
นายสุวิจักขณ์      นิรโศก 
น.ส.ลัดดา          พิสัตย์ 
นายราชศักดิ์      พ่ึงโพธิ์สภ 
น.ส.ศิริกาญจน์    อ่อนน้อม 
นายศุภกฤต       แจ่มจ ารัส 
นายตะวัน         อุกฤษต์ 
น.ส.กรกนก       บุญมาก 
น.ส.ชิดชนก       ปริบุญณะ 
นายฐิติพงศ์        โพโต 
นายกฤษฏิ์        เลี้ยงศิริประเสริฐ 
น.ส.วริตา           รอดพงษ์ 
น.ส.จิราลักษณ์     บุญสาร
นายณฐชาญ        ห่อทอง 
นายสหภาพ        รุ่งเกษร 
น.ส.วรางคณา       อ่ิมส าราญ 
น.ส.อภิชญา         พุ่มเงิน 
น.ส.กนกพร         เปรมกมล 
น.ส.อรอนงค์        วิชาพร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครุศาสตร์ 
ครุศาสตร์ 
ครุศาสตร์ 
ครุศาสตร์ 
ครุศาสตร์ 
ครุศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
สถิติประยุกต์ 
สถิติประยุกต์ 
สถิติประยุกต์ 
สถิติประยุกต์ 
สถิติประยุกต์ 
สถิติประยุกต์ 
สถิติประยุกต์ 
บัญชี 
บัญชี 
บัญชี 
บัญชี 
เศรษฐศาสตร์การเงิน 
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
การพัฒนาชุมชน 
คณิศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ปฐมวัย 
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 

ปฐมวัย 

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  ( 9  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 

น.ส.ศุภนิดา         จันทร์ด ารง 
นายวรรณพงศ์      กุลมาลา 
น.ส.กรกนก         บุญมาก 
น.ส.กัญญาณัฐ      เจริญสุข 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



5 
6 
7 
8 
9 
 

นายสุวิจักขณ์      นิรโศก 
น.ส.ศิริรัตน์        ป้อมยุคล 
นายพัชรธนพลพรรณ   มีชัยภูม ิ
น.ส.บุษกร          มะโน 
น.ส.ประภัสสร    สุขประเสริฐ 

วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

บัญชี 
การเงินการธนาคาร 
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
บริหารงานต ารวจ 
บริหารงานต ารวจ 

ม.พะเยา   ( 20  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

นายสามารถ       ชมภูวิเศษ 
นายคชศักดิ์       เหลืองรุจินันท์
นายคงกระพัน    พ่วงพลับ 
น.ส.สุพชยาฌ์    กะละกล 
นายรัชพล        คุมตระกูล 
น.ส.พิชญธิดา    พ่ึงสุข 
น.ส.ชนิดา        ยิ้มเหม 
น.ส.ธัญภรณ์     พันธวงษ ์
น.ส.จุฑาภัทร   เกตุมณี 
นายพัสกร       อุทชาติ 
นายภูธิป         นามเข็ม 
นายฐาปณัฐ     ผลสุข 
นายสันติภาพ   จันทร์แรม 
นายวชรพล      วิชัย 
น.ส.ทิพย์สุดา    ล่าสุวงษ ์
น.ส.ศิริรัตน์      ป้อมยุคล 
นายสุปรีดา      บัวปร ี
น.ส.กชกร       ภัทรขจ ี
นายนนทกร     แก่นเฟื่อง 
น.ส.ศศิวิมล     จันทร์ศิร ิ

วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยฯและศิลปกรรมศาสตร์ 

สถาปัตยฯและศิลปกรรมศาสตร์ 

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ (คู่ขนาน) 
แพทยศาสตร์ (คู่ขนาน) 
แพทยศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
ศิลปศาสตร์ 

วิศวกรรมเครื่องกล 
ศิลปะและการออกแบบ 
ศิลปะและการออกแบบ 
การสื่อสารสื่อใหม่ 
การแพทย์แผนจีนคู่ภาษาจีน 
อาชีวอนามัยคู่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร ์ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อนามัยชุมชน 
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
เคมี 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
- 
- 
- 
- 
ตอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.แม่ฟ้าหลวง   (  16  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ส านักวิชา สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 

นายจักรภัทร     รัตนวุฒิรัตน ์
น.ส.กุลชา        เพ็งพงษา 
น.ส.อรปรียา    เพชรประดิษฐ์
นายคงภัค       จัยพงศ์ 
นายวศิน         ศรีห่วง 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์   
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 



6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

นายนนทกร       แก่นเฟื่อง 
นายภูธน           นามเข็ม 
น.ส.อนัญญา      ศรีนวล 
น.ส.นฤภร         ศุภศศิน 
นายวรโชติ         สีมาขจร 
น.ส.รติมา          แสนนาใต ้
น.ส.สมิตตานัญ   คงวิริยะกิจ 
น.ส.พิมพ์ชนก     ดีศรี 
น.ส.รติมา          ชอบประดิถ 
น.ส.รัฐญาภรณ์    พุ่มทิม 
น.ส.ศิรรินทร์       พรทวีธัญฉัตร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
การจัดการ 
การจัดการ 
การจัดการ 
การจัดการ 
การจัดการ 
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนฯมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
เทคโนโลยีการอาหาร 
การบัญชี 
การบัญชี 
บริหารธุรกิจ 
การจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี   (  4  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ส านักวิชา สาขา 

1 
2 
3 
4 

นายธนากร        เมฆกระจาย 
นายสามารถ       ชมภูวิเศษ 
นายรัชพล         คุ้มตระกูล 
น.ส.ธันยพร       บางโพธิ ์

สาธารณสุขศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอากาศยาน 
วิสวกรรมปิโตร้ลียมและเทคโนโลยีธรณ ี

ม.แม่โจ้  จ.เชียงใหม่  (  22  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

น.ส.พิมวิรัตน์     ทิมกัน 
นายวิชยุตฒ์       จันใด 
นายวชรพล        วิชัย 
น.ส.วิมลศิริ       ถิ่นสิริพัฒนกิจ 
น.ส.ทิพย์สุดา     ล่าสวุงษ์ 
น.ส.นฤภร         ศุภศศิน 
นายกฤชณัฐน์     ช านาญหมอ 
น.ส.ศศิประภา    มั่นยา 
น.ส.กนกพร       ค าประกอบ 
นายอัครชา        แจ้งจิตร์ 
นายณัฐชนน       เล็กเจริญศรี 
น.ส.อารียา         ซาห ์
นายเจษฏากร   เพิ่มความประเสริฐ 
นายศุภฤกษ์        รัศมี 
นายอินทัช         อาจสาริกรณ์ 
น.ส.ชุติปภา       สามงามเขียว 

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ (ตรีควบโท) 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
ผลิตกรรมการเกษตร 
ผลิตกรรมการเกษตร 
บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วัสดุศาสตร์ 
วิศวกรรมเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐฯประยุกต ์

เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสวล. 
การพัฒนาส่งเริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

การเงิน 



17 
18 
19 
20 
21 
22 

น.ส.กนกวรรณ    วรวาท 
น.ส.จุฑาภัทร์      เกตุมณี 
น.ส.ธนิษฐา        โกช่วย 
นายศิวกร          ศรีบุญ 
น.ส.รติมา          แสนนาใต ้
นายอภิวัฒน์      แก้วจรูญ 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

การจัดการ 
การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 
บัญชี 
พลังงานทดแทน 

ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   (  6  ที่ ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

น.ส.กัญญารัตน์    จุลรอด 
น.ส.พิมพ์ชนก      ดีศรี 
น.ส.วราภรณ์       ทันมา  
น.ส.วราภรณ์       ทันมา  
น.ส.กรกนก        บุญมาก 
น.ส.กชกร          ภัทรขจี 

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
รัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
บัญชี 
การจัดการชุมชน 
รัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

ม.ราชมงคลกรุงเทพ   ( 2  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 

น.ส.ญาณิศา       จ าปาไพร 
น.ส.กนกวรรณ    วรวาท 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริหารธุรกิจ 

เทคโนฯและการจัดการความปลอดภัยอาหาร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ( 3  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 

นายพัฒธนพงษ์   วงษ์จันทร์ 
น.ส.กนกวรรณ    วรวาท 
น.ส.กนกพร       เปรมกมล 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครุศาสตร์ 
ครุศาสตร์ 

การเกษตร 
การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 

ม.นเรศวร   ( 52  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

น.ส.ธรรมธรรศ     นิลธร 
น.ส.วราพร         ป้องป้อม 
นายจักรภัทร       รัตนวุฒิรัตน์ 
น.ส.ชนิตา          ยิ้มเหม 
น.ส.นภสัวรรณ   พัฒสาริกรณ์ 
น.ส.นุสบา        พ่ึงทิม 
น.ส.สธุิตา        ป้อมใย 
นายพลวัฒน์     มาลัย 
นายวรัญญู      ก้อนแก้ว 
นายมนัสวี       คมข า 
นายกิตติคุณ    น้ าผึ้งมงคลสกุล 

เภสัชศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

บริบาลเภสัชกรรม 
บริบาลเภสัชกรรม 
สาธารณสุข 
สาธารณสุข 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
ฟิสิกส์ 
เคมี 
เคมี 
ชีววิทยา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 



12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

นายจิตไพบูรณ์    เจกวงษ์ 
นายอภิรักษ์        สงฆ์จันทร์ 
นายธนากร         เมฆกระจาย 
นายวิชยุตม์        จันใด 
นายชัยธนา        ชวลิต 
นายวชรพล        วิชัย 
น.ส.สลลิทิพย์      จูอี ้
นายเนติวัฒน์      อัครชัยมงคล 
น.ส.อรปรียา       เพชรประดิษฐ์ 
นายวชิรวิชญ์       บุญชว่ย 
นายเกรียงไกร      ชลายน 
นายพัฒธนพงษ์    วงษ์จันทร์ 
นายภูธน            นามเข็ม 
นายคงภัค         จัยพงศ์ 
น.ส.ทักศิณา       กันยาชาติ 
นายภาคิน          สุชัยรัตน ์
นายสันติภาพ      จันทร์แรม 
นายนนทกร        แก่นเฟื่อง 
นายพันธ์วริศ      แกล้วสาริกรณ์ 
นายสุทธิพงษ์      เคนดา 
น.ส.ณัฏฐณิชา     ทองขวัญ 
น.ส.ประภัสสร      สุขประเสริฐ 
น.ส.รุ่งนภา          เอมใจ 
น.ส.บุณยานุช      สีด ี
น.ส.ศิริรัตน์         ป้อมยุคล 
น.ส.ทิพย์สุดา       ล่าสุวงษ์ 
นายนที              นครภักดี 
นายวรโชติ          สีมาขจร 
น.ส.จันทกานต์     เพ่ือวงษ์ 
น.ส.กุลชา           เพ็งพงษา 
น.ส.สมิตตานัญ     คงวิริยะกิจ 
น.ส.เลิศลักษณ์     สุภาเศษ 
นายสุทธิพจน์       วงษ์ค า 
น.ส.กนกวรรณ     วรวาท 
น.ส.ธัญภรณ์        พันธวงษ์ 

วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

มนุษยศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมโยธา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ออกแบบสื่อนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์การเกษตร 
วิทยาศาสตร์การเกษตร 
วิทยาศาสตร์การประมง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสตัว ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การจัดการธุรกิจ 
การจัดการธุรกิจ 
การจัดการธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร 
การเงินและการธนาคาร 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
บัญชี 
บัญชี 
ภาษาอังกฤษ 
การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว 
ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
จิตวิทยา 
ประวัติศาสตร์ 



47 
48 
49 
50 
51 
52 

นายณัฐชนน      เล็กเจริญศรี 
น.ส.รติมา         ชอบประดิถ 
น.ส.ศุภิสรา       รักสิการ 
น.ส.ไอลดา        ฤทธิ์เรืองเดล 
นายมณฑวรรษ   พวงสมบัติ 
นายพิสุทธิ์        ยวงเกตุ 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

- 
- 
- 
- 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

ม.เชียงใหม่   (  8 ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

น.ส.ธรรมธรรศ    นิลธร 
นายชัยธนา        ชวลิต 
นายอานนท์        โคกโต 
นายพลวัฒน์       มาลัย 
น.ส.จันทกานต์    เพ่ือวงษ์ 
นายคงภัค         จัยพงศ์ 
น.ส.ศุภิสรา       รักกสิการ 
นายเควิน         ริชเทอร์ 

เทคนิคการแพทย์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์ 

กายภาพบ าบัด 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
เคมี เคมีอุตฯ ชีวเคมี เคมีเทคโนโลยี 
เคมี เคมีอุตฯ ชีวเคมี เคมีเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์  สถิติ 
อัญมณวีิทยา 
แอนนิเมชั่น 
ภาษาเยอรมัน 

ม.ขอนแก่น  ( 3 ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 

นายณัฏฐสิทธิ์     สีหยวก 
นายวรโชติ        สีมาขจร 
น.ส.กนกวรรณ   วรวาท 

วิทย์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยปกครองงท้องถิ่น 

อุตสาหกรรมเกษตร  (หนองคาย) 
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
การปกครองท้องถิ่น 

ม.อัสสัมชัญ  ( 2 ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 

น.ส.รุ่งนภา       เอมใจ 
นายณฐชาญ     ห่อทอง 

บริหารธุรกิจ 
นิเทศศาสตร์ 

การจัดการ 
การโฆษณา 

ม.กรุงเทพ    (10  ที่  ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นายวัชรพงศ์      เทีนมส าโรง 
น.ส.อัศนวรรณ    ศรีสาธร 
นายภานุกร       นันทศรี 
น.ส.จิรภัทร       สาสะกุล 
นายจิตภิวัฒน์    คล้ายแสง 
นายพันธ์วริศ     แกล้วสาริกรณ์ 
นายพิสุทธิ์        ยวงเกตุ 
น.ส.กชพร       เฟ่ืองฟุ้งกุล 

บริหารธุรกิจ 
มนุษยศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
นิทศศาสตร์ 

การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ศิลปะการแสดง 



9 
10 

นายสุปรีดา     บัวปร ี
น.ส.กชกร       ภัทรขจ ี

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

ม.หอการค้าไทย  ( 4 ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 

นายเนติวัฒน์     อัครชัยมงคล 
น.ส.ฐิติมา         เจริญสุขรุ่งเรือง 
นายฐาปณัฐ       ผลสุข 
น.ส.สมิตตานัญ    คงวิริยะกิจ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 
การท่องเที่ยว 

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ( 5 ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 

น.ส.วทัณญา      ประภาศิริสลุี 
น.ส.พิชญธิดา     พ่ึงสุข 
นายรัชพล         คุ้มตระกูล 
น.ส.รัฐญาภรณ์   พุ่มทิม 
น.ส.ณัฏฐณิชา     ทองขวัญ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธาณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสงัคม 
บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
การตลาด 

ม.ศรีปทุม   ( 6 ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

นายพัสกร       อุทโยชาติ 
นายอลงกรณ์    รองจ่าเมือง 
น.ส.ชุติปภา       สามงามเขียว 
น.ส.ภัทรวรรณ   จันทร์ต่วน 
น.ส.กิตติกานต์    มณีสงฆ์ 
น.ส.สุจิรา         เกรียงกฤติกา 

วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บัญชี 
บัญชี 
นิเทศศาสตร์ 
ว.การท่องเที่ยวและบริการ 

- 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การบัญชี 
การบัญชี 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
การจัดการโรงแรม 

ม.พายัพ   ( 4 ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 

นายวศิน          ศรีห่วง 
น.ส.นุสบา         พ่ึงทิม 
นายบุญญพัฒน์   พัฒนศักดิ์ก าจร 
น.ส.ชิดชนก       ปริบุญณะ 

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิศวกรรมซอฟแวร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
นิติศาสตร์ 
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   (  3  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 

นายรัชพล       คุ้มตระกูล  
น.ส.ปพิชญา    ทองไพบูรณ์ 
น.ส.ภัทรวรรณ   จันทร์ต่วน 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบรกิาร 
บริหารธุรกิจ (จ.ระยอง) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
บัญชี 

 



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ( 4   ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 

นายอภิรักษ์      สงฆ์จันทร์ 
นายเนติวัฒน์     อัครชัยมงคล 
นายมนัสวี       คมข า 
นายรัชพล       คุ้มตระกูล 

วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (สัตวศาสตร์) 

ม.บูรพา   (  2  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 

นายเกรียงไกร     ชลายน 
น.ส.นฤภร         ศุภศศิน 

ศิลปกรรมศาสตร์ 
อัญมณี 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 

ม.เกษตรศาสตร์    (ก าแพงแสน)   (  3  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 

น.ส.พิมพ์ชนก     ดีศรี 
นายสันติภาพ      จันทร์แรม 
นายจิรพัฒน์       หันสันเทียะ 

เกษตร 
เกษตร 
ประมง 

เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

โรงเรียนเดินเรือสากล   (  1  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 นายศิวกร         แสวงเจริญ นายประจ าเรือ ฝ่ายเดินเรือ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (  2  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 

น.ส.วทัณญา      ประภาศิริสลุี 
น.ส.ภัทรวรรณ    จันทร์ ต่วน 

วิศวกรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ  

วิศวกรรมอุสาหการ 
บัญชี 

สถาบันพระบรมราชชนก   (  4  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
4 

น.ส.สิรวิดี        ภูส่มบูรน์ไพศาล 
น.ส.รติมา        แสนนาใต้ 
น.ส.ฐิติมา        เจริญสุขรุ่งเรอืง 
น.ส.พิมวิรัตน์     ทิมกัน 

ว.พยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ว.พยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ว.พยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ว.การสาธารณสุขสิรินธร 

พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ 

ม.มหิดล   (  2  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 

นายอัครพนธ์      รัตนวิฬาร์ 
น.ส.ญาณิศา       จ าปาไพร 

วิทยาศาสตร์ 
ว.พยาบาบสวรรค์ประชารักษ์ 

ธรณีศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 

ม.รังสิต   (   1 ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 น.ส.ฐิติมา        เจริญสุขรุ่งเรอืง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 



ม.เทคโนโลยีมหานคร   (  1  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 นายภัทรภูมิ     นวลจันทร ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   (  1  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 นายจิตภิวัฒน์     คล้ายแสง เทคโนฯการเกษตรและอุตฯเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง 
ต่างประเทศ   ( 3  ที่ ) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา 

1 
2 
3 
 

นางสาวรินทร์ลิตา  ธัญอนันต์ไชย 
นายศักดิ์สิทธิ์    ใจรัก 
นางสาวธันย์ชนก    เกษรา 

- 
- 
- 

จีน 
สหรัฐอเมริกา 
นิวซีแลนด์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


