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นายสิทธิณัฐ 
สุเมธาอักษร 

(4คณะ) 
 
  

 

* Business Administration ( MarketingInternational )  
  Mahidol University International College 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   โครงการวิศวกรรมสัญจร ประเภท ก สาขาวิศวอุตสาหการ ม.ศิลปากร 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 
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นายธรากร 
แก้วสมบูรณ์ 

(6คณะ) 
 
 
 
 
 
 
  

 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุขั้นสูง 
   และนาโนเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ สาขาการจัดการวิศวกรรม   
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
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นายนิพิฐคุณ 
ชมบำรุง 
(3คณะ) 

 

 
* คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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นายสุรสิทธิ์ 
แสงสว่าง 
(6คณะ) 

  

 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาชีววิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเคมี และวัสดุพอลิเมอร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี   ม.ศิลปากร 
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นายสหโชค 
สหบันเทิงศิลป ์

(9คณะ) 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ (โครงการทุน พสวท.) ม.ศิลปากร 
- คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ประเภท ก.) 
  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ประเภท ข.) 
  สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายชิติพัทธ์ 
เตชะวิเศษ 
(1คณะ)  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาธุรกิจวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายภูวกร 
เดชธนาวรกิตต์

(2คณะ) 
 

* คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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นายรุจิกร 
พิมพ์สอน
(2คณะ) 

* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายรัชกฤช 
มงคลวรากุล 

(1คณะ) 
 
 

 * คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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นายกิตติวินท์ 
ปิยะรัตนวัฒน์ 

(11คณะ) 
 
 
 

 
 

* คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร bilingual มหาวิทยาลัยรังสิต 
- คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ประเภทชิงทุนการศึกษา    
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์  
  หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 
- Physics Science (ICPY),Mahidol University International College 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 
- คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- คณะเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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นายดุลยวัต 
ขุนทรง 
(5คณะ) 

 
 
 

 
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงการโอลิมปิกวิชาการ    
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
  (ประเภท ข.) สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเพิ่มพิเศษ   
  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
  หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
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นายอาณาจักร 
จึงโสภณวิทวัส 

(4คณะ) 

 
 

* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
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นายรัชชานนท์ 
บุญญะอติชาติ 

(16คณะ) 
 
 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์  (วิศวกรรมเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร ์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(ชาย) 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะสหเวชศาสตร์   สาขาวิชากายภาพบำบัด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับตรง) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต รับตรง (Direct Admission) 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
  สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบรับตรง (วิทยาลัยฯดำเนินการจัดสอบเอง)    
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
  (ประเภท ก.) สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร  
  (ประเภท ข) สาขาวิชาวัสดขุั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ  
  อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)สาขาวิชาวิศวกรรม 
  ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Engineering) ม.บูรพา 
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 นายกันต์พัฒน์  
ธรรมนิมิตโชค 

(9คณะ) 
 
 
 

  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม  เกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ 
  อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมเครื่องกล โครงการเพ่ิมพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม โครงการเพ่ิมพิเศษ     
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายณัฐวุฒิ 
ดำเนินภัณฑ์ 

(3คณะ) 
 
 
  

 

* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(หลักสูตรนานาชาติ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 
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นายคทาณัฐ 
รัตมณีนาวา 

(5คณะ) 
 
 
  

 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์   
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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นายธนกฤต 
อรุณ 

(5คณะ) 
 
 
 
  

 

* คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  โครงการวิศวกรรมสัญจร(ประเภท ข.) สาขาวิศวกรรมเคมี ม.ศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  โครงการเพิ่มพิเศษ สาขานาโนและวัสดุขั้นสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบรบิาลทางเภสัชกรรม รับตรง (รับทุกจงัหวัด) 
  มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
- คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวชิาเคมีอุสาหกรรม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

18 

 นายรณัน 
ศตชัยวิรุจน์ 

(4คณะ) 
 
 
 
 
  

 

* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม  โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  โครงการโอลิมปิกวิชาการ    
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  โครงการโอลิมปิกวิชาการ  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  วิทยาเขตบางเขน 
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นายอภินัทธ์ 
เดชดอนบม

(9คณะ) 
 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)  
  ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร  
   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร     
  (ประเภท ข.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
  โครงการโควตาพิเศษท้องถิ่น 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
- International School of Engineering(ISE), Chulalongkorn University 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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นายปัญจพล 
สงวนพานิช

(8คณะ) 
 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ประเภท ก) 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
  (สอบได้ลำดับที่ 1+ทุนการศึกษา) 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม  
  เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 
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นายนรพล 
นาสวน 
(7คณะ) 

 
 

*  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี  
  มัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.แม่ฟ้าหลวง 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต    



  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   
  โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร (ประเภท ข.) สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต  
  สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย) 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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นายชัยวัฒน ์
ศิริยทรัพย์ 
(8คณะ) 

 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี โครงการชิงทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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นายวชิรวิชญ ์
โพธิพิพิธธนากร 

(4คณะ) 
 
  

*  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย(หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 
- คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบัญชี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 
- คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร    
  (ประเภท ข.) สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 
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นายธนภัทร 
จันทร์รักษา 

(4คณะ) 
 
 

* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย(หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร    
  (ประเภท ข.) สาขาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
- คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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นายพลพัฒน์ 
ศรีวิโรจน์มณี

(5คณะ) 
 

* คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
- คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร    
  (ประเภท ก.) สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายณัฐนนท์ 
อ่ำหนองโพ 

(4คณะ) 
 
 
  

*  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
   (ประเภท ข.) สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยและความปลอดภัยชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเพิ่มพิเศษ สาขานาโนและ
วัสดุขั้นสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายปนิธิ 
กุนสุนทรธรรม

(4คณะ) 
  

* คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร  
  และโภชนาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโนเทคโนโลยี  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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นายศุภณัฐ 

มีเอ่ียม 
(5คณะ) 

  

* คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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นายคชภาส 
จรัสพรเทวัญ 

(7คณะ) 
 
 
 
 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร    
  (ประเภท ข.) สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายภัทรภณ 
ลัดดากลม 

(2คณะ) 
 
  

 
* คณะกายภาพบำบัด  สาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 



31 

 

นายกะรัต 
ปฐมสาธิต 
(3คณะ) 

 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวชีวการแพทย์  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โครงการวิศวกรรมสัญจร  
  (ประเภท ข.)สาขาวิชากระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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น.ส.ปณิดา 
กรรณาธิกรณ์ 

(5คณะ) 
 
  

* คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
- คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาสาสตร์กายภาพและชีวภาพ  มหาวิทยาลียศิลปากร 
- Business Administration ( International Business )  
  Mahidol University International College 
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.นิธินรรจ ์
คล้ำประดิษฐ์ 

(5คณะ) 
 
 
 

* คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
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น.ส.เพชรสุดา 
อาลัย 

(5คณะ) 
 

*  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สาขาทันตสาธารณสุข 
- คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 
   และหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (คู่ขนาน) มหาวิทยาลัยพะเยา 
- คณะบัญชีและการจัดการ บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คณะประมง สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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น.ส.ชนิกานต ์
ตานะโก 

(6คณะ) 
 
 
 
 
  

*  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-  Business Administration ( International Hospitality Management )   
 Mahidol University International College 
- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก จีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.ศรีนครินทรโรฒ 

- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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น.ส.ชุติกาญจน์ 
อุ่นจันทร์เรือง 

(2คณะ) 
 
 

*  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
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น.ส.วชัราพร 
ฤทธิ์สมบูรณ์ 
(10คณะ) 

 
 
 
 
 
 
  

* คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี 
   และวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการศรีตรังทอง) 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   (โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้า) 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี โครงการโอลิมปิกวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
   (ทุนตามโครงการ พสวท.) 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุนตามโครงการ พสวท.) 
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น.ส.รวิพร 
โสภณอุดมพร 

(5คณะ) 

 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (muict) 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการวิศวกรรม  
   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (siit) 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 
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น.ส.ณัฐสิมา 
ประทุมแก้ว 

(6คณะ) 
 
 
 
 
  

* คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ  
  ความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ    
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเทคโนโลยี  
  อุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. สาขาวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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น.ส.กิ่งโพยม 
 ศาลิคุปต์ 
(6คณะ) 

 
 
  

*  Business Administration (Finance) Mahidol University International College 
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ม.เกษตรศาสตร์  
- คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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น.ส.บุณยาพร 
กำปั่นทองคำ 

(8คณะ) 

 
 
  

* Business Administration (International Business) Mahidol University    
   International College 
- คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะการจัดการ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร     
  (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.ชุติกาญจน์ 
 สุปัญญารักษ์ 

(4คณะ) 

  

* คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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น.ส.ณัฐกมล 
เจตบุตร 

(3คณะ) 

 
  

 

*  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง   
  (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) วิทยาเขตกำแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

- คณะอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  โครงการวิศวกรรมสัญจร (ประเภท ข.) สาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 
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น.ส.นันท์นภัส 
โมกขพันธุ์ 
(6คณะ) 

  

* คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

- วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 



45 

 น.ส.กุธิดา 
พริ้งพัฒนพงษ์ 

(7คณะ) 

 
 
 
 

 

* คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะการจัดการธุรกิจการบิน สาขาธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน ม.แม่ฟ้าหลวง 
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเทคโนโลยี  
  อุตสาหกรรมสัญจรประเภท ก สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเทคโนโลยี 
   อุตสาหกรรมสัญจรประเภท ข สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ    
   สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ    
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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น.ส.ธนภรณ์ 
เหลืองสะอาด 

(8คณะ) 

 
 
  

 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ สาขาการจัดการ วิศวกรรม   
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
  โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร (ประเภท ก.) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมกระบวน 
   การชีวภาพ โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร (ประเภท ข.) ม.ศิลปากร 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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น.ส.ธีราพร 
จำปาอ่อน
(7คณะ) 

 

* คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี ม.ธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร (ประเภท ก.) สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย(หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบัญชีบริหาร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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น.ส.เพรงพิชชา 
 สุสำเภา
(4คณะ) 

 

* คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- Business Administration ( Marketing International ) Mahidol   
  University International College 
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น.ส.กนกพร 
พรวรรณศิริเวช 

(5คณะ) 
 
 

 

* คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อสาร    
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  โครงการวิศวกรรมสัญจร (ประเภท ข.) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 
- วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ    
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  (สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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น.ส.ชนม์ชนก 
เหล่างาม
(1คณะ)  

  
 
* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) faculty of information technology 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
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น.ส.ณัฏฐกานต์ 
สร้อยแสง
(7คณะ) 

 
 
 
 
  

* ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามความต้องการของ
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ไปศึกษาในสาขาเคมีสิ่งแวดล้อม 
(Environment Chemistry) ระดับปริญญาตรี –โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา 
- คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยากายภาพและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
  พอลิเมอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.มาริสา 
ศักดิ์ศรีสุวรรณ 

(5xคณะ) 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม  
  เกล้าพระนครเหนือ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร    
  (ประเภท ข.) สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรมเครื่องกลและ 
  ยานยนต์  แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม  
  เกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
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นายพิสิฐพงศ ์
วรประชา 

(2คณะ) 
 

* คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย   
   วิทยาเขตกำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชา กีฬาพลศึกษาและบริหารจัดการกีฬา    
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
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นายกฤษฏิ์ ไทย
เจียมอารีย์ 
(9คณะ) 

 
 
 
 
  

* คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะสังคมศาสตร์  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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นายปณิธาน 
ปัดทุมแฝง
(3คณะ) 

 

*  คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร    
  (ประเภท ข.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก  
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายกรวิชญ์ 
ตรงแจะ(5คณะ) 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

- เทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร)TA มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า   
   พระนครเหนือ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
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นายชาญสิทธิ์ 
เมืองแป้น
(4คณะ) 

*  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการและโลจิสติกส์ มหาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวะกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยศิลปกร 
- คณะวิศวกรรม  สาขาวิศวะกรรมอัตโนมัติ  หลักสูตรนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

58 

 
 
 
 
 
 
 
  

นายพงศ์อมร 
พลอยมีรัศมี

(1คณะ) 
* คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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นายฐิติวัฒน์ ชัย
สมบูรณ์พันธ์

(3คณะ) 

 

* คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์บางเขน 
- Business Administration ( International Business )  
  Mahidol University International 
- หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นายธนวัต เรือง
แก้วมณี 

(2คณะ) 
 
  

 

* คณะเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
  



61 

 นายวัชรพันธ์ 
สุขสกุลวัฒน์ 

(9คณะ) 
 
 
 
 
 
  

* คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์  บางเขน 
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
  (ประเภท ข.) สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
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นายชยพล ฉัตร
พัฒนเดช
(5คณะ) 

  

*  คณะสังคมสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร    
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
- คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) มหาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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นายประวิทย์ 
โชครัศมีศิริ 
(2คณะ) 

*  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง  
- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง  
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นายขวัญชัย 

ทองชาติ 
(4คณะ) 

 
  

 

*  คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตร ศรีราชา 
- วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตร ศรีราชา 

- เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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นายทวปรรศ 
นันทเดชาวุฒิ

(4คณะ) 
 

 
 
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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นายรพี 
รัตนวงศ์
(1คณะ) 

* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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นายพัทธนันท์ 
เลี้ยงบำรุง
(3คณะ) 

* คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตการเกษตร  สาขาเทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอร์ 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

68 

 

นายกรชัย 
 รุจิฤทธิ์(3คณะ) 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวอิเล็กทรอนิกและระบบคอมพิวเตอร์ 
  (โครงการรับเพิ่มพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร(สมทบพิเศษ)     
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 
   มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตศรีราชา 
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นายวรพล ฤทธิ
ยงค์(1คณะ) 

 

 
* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นายกานต์  
ศรีเลิศรส
(2คณะ) 

 

 * คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปกร 
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นายธรรมรตน 
ทรัพย์แตง
(5คณะ) 

 
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นายชิติพัทธ์ 
ฆารโสภณ
(4คณะ) 

 
* คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม  
  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
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นายพุฒธพงศ์ 
ศุภพันธุ์ภิญโญ

(4คณะ) 
 
 

 
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัย  
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณลาดกระบัง  
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นายพงษ์ธิชพัฐ 
บุญชู 

(2คณะ) 

 
* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 
 
  

75 

 

นายภคพล สันธ
นะกุล(3คณะ) 

 

 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร    
  (ประเภท ข.) สาขาเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะสัตวศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์เเละ 
  เทคโนโลยีการเกษตร 
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นายฐากูร พิพัฒน์

บรรณกิจ(6คณะ) 
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 
  

 
  

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) 
  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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นายธัญพัฒน์ 
ถนัดศีลธรรม

(3คณะ) 
 

 

* คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะกายภาพบำบัด  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
- คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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น.ส.ศุภนุช น้อย
พิทักษ์(4คณะ) 

* วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  (สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะวิศวกรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   วิทยาเขตกำแพงแสน 
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น.ส.ทักษพร 

 ศรีคำ 
(4คณะ) 

 
  

* คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Business Administration ( International Hospitality Management )   
  Mahidol University International College 
- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชานวัตกรรม 
  การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.ธนชัชา เบา
ราญ(8คณะ) 

 

* คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
- คณะเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน   
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยี 
  เครื่องจักรกลการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

81  น.ส.กุลิสรา  



   ภู่ทว ี

(4คณะ) 
 
  

* วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการกลุ่มกาญจนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชานวัตกรรม 
  การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.ทัศนันท์ 
ศักดิ์ศรีสกุล

(4คณะ)  

 

* คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
 (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.แม่ฟ้าหลวง 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- Hotel and Hospitality Management International College  
  Suan Sunandha Rajabhat University 
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น.ส.ชัญญานุช 
พันธ์ไทย
(8คณะ) 

 
 
  

 

* คณะการจัดการ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี 
  นานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมโลจิสติกและการขนส่ง  
  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรม สัญจร    
  (ประเภท ข.) สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- คณะการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ม.เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) 

84 

  

น.ส.ดวงใจ 
เบญจอุณห์ 
(4คณะ) 

 

 

* คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 
- คณะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 
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น.ส.เจตสุภา 
วิริยะหิรัญไพบูลย์

(4คณะ) 
  

* คณะการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
- คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
- คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
- คณะศิลปาศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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น.ส.สรัลชนา 
 สันติกฤษณเลิศ

(6คณะ) 

* คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
  (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยการเกษตร 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคปกติ) สาขาการบริหารทั่วไป ม.บูรพา 
- คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.ณัฐชา กลิ่น
ชะเอม(5คณะ) 

* คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน) ม.มหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์(กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว     
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

- คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.พิมพ์ชนก 
เอ่ียมแสงศรี

(6คณะ) 
  

* คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คณะจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลยุส ์
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น.ส.ยศยา 
บัญญัติ 
(3คณะ) 

  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
- คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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น.ส.พัฒน์นรี 
กระแจะเจิม

(4คณะ) 
  

 
* คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ม.มหิดล (ODOD) 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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น.ส.ธิดาทิพย์ 
ฐาปนพงศ์ 
(6คณะ) 

  

 

 

* คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 

- คณะการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานานชาติ เพื่อศึกษาความยั่งยืน  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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น.ส.อาฑิตยา 
 วิภากูล(9คณะ) 

 
 
  

 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.
ศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์  สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะการจัดการ สาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- คณะเกษตร สาขาเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะศิลปศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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น.ส.วภิัทรา 
ทองสุริยาพงศ์

(8คณะ) 
 
  

 

 

* คณะการจัดการ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
  (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 
- คณะการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  
- คณะการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร 



- คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมโลจิสติกและการขนส่ง  
  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
  (ประเภท ข.) สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
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น.สปัฐยาวัต 
น้อยปานะ 

(10คณะ) 
 
  

* วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  (สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- คณะวิทยาศาสตร์ -ศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ด้านพืช ม.บูรพา 
- คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

- คณะสหเวชศาสตร์  สาขาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)  
ม.เกษตร  วิทยาเขตกำแพงแสน 
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น.ส.ธนวดี หรือ
มอญ(4คณะ) 

 
  

* วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรม 
   สัญจร(ประเภท ข.) สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร) ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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น.ส.ชลนรี  
อินทิราวรนนท์ 

(3คณะ) 
 

* สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้าง  
  ภาพเคลื่อนไหว  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเทคโนโลยี  
  อุตสาหกรรมสัญจร (ประเภท ข.) สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิาการตลาด ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
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น.ส.กัณณ์ณาพร 
วัฒนะอนุรักษ์

(4คณะ) 
  

* คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตการเกษตร สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
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น.ส.พิชญ์สินี 
หอมทวี 
(4คณะ) 

  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์  
   วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  มหาวิทยาบูรพา 
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 น.ส.บุษยา 
 แซ่เฮง(9คณะ) 

 
 
 
 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเพิ่มพิเศษ   
  สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส์  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขต กำแพงแสน 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์  
  (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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  น.ส.ฉินิดา 

 บุญช่วย 

(2คณะ) 
 
  

 

* คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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น.ส.ปัณฑ์ชนิต 
เหลืองมาตรฐาน 

(5คณะ) 
 
  

*  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี  ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
  (ประเภท ข.) สาขาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะบริหารจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา 
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น.ส.กันต์ฤทัย 
สิงห์แก้ว 

(6คณะ) 
 
  

* คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรม  
  สัญจร (ประเภท ข.) สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 

- คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

103 

 
  

น.ส.สุขฤทัย 
บูรณัติ 
(5คณะ) 

 
 
 
 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ(FSM)   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข 

104 

 

น.ส.พุทธิตา 
กังวานสิงหนาท 

(5คณะ) 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเทคโนโลยี  
  อุตสาหกรรมสัญจร (ประเภท ข.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.วลัยลักษณ์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล   โครงการวิทยาเขตกลุ่มกาญจนบุรี 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

105 

 

นายธนพล 
 ไชยคิรินทร์ 

(2คณะ) 
  

* คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
  



106 

 

นายธัญชนก 
ไพบูลย์ 
(3คณะ) 

  

* วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

107 

 

นายปราการ ตร
โนดม 

(4คณะ) 
  

* คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) ม.ธรรมศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปกร 
- คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารบัญชี 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

108 

 

นายนัทธพงศ์  
เมตตาประสพกิจ

(3คณะ) 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
  (ประเภท ข.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ม.แม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

109 

 
 
 
 
 
 
  

นายอวิรุทร์ เต่า
บำรุง(5คณะ) 

 
  

 * คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  คุณทหารลาดกระบัง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร    
  (ประเภท ข.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
   สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง  
- คณะวิทยาการสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศิลปากร 

110 

 

นายธนวัฒน์ สุข
สำราญ(5คณะ) 

 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
   (ประเภท ข.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโยธา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปกร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  

111 

 

นายภาสกร 
 กิจสวัสดิ์ 

 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 



(3คณะ) 
  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิต 
  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

112 

 

นายมั่นคง น่วม
ไม้พุ่ม 

(3คณะ) 
 
 

*  (รอการตัดสินใจ) 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล 

113 

 

นายวณัฐพงศ์ 
อยู่คงพัน
(2คณะ) 

 

 
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 
  

114 

 

นายวิกรม 
ผรณาปิติ
(8คณะ) 

 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะอัตโนมัติ หลักสูตรนานชาติ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
   (ประเภท ข.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.แม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม โครงการเพ่ิมพิเศษ สาขาวิศวกรรมการ  
   จัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

- คณะวิศวะกรรมศาสตร์  สาขาวิศวะกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ม.ธรรมศาสตร์ 
 

115 

  

นายวรพล 
 ธนโชติจิรกร 

(3คณะ) 
  

*  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

- คณะวิศวกบริหารธุรกิจ  สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คณะวิศวกรรมโยธา นานาชาติ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 
 
 
  

116 

 

นายธัชพล 
ธนโชติจิรกร 

* คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



(5คณะ) 
 
 
  

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี 
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  โครงการวิศวกรรมสัญจร ประเภท ข สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.ศิลปากร 
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์  
  ภาคสนามและระบบอัตโนมัติ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) 
- คณะบัญชีบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี รอบรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นายพิชชากร 
กูลรัตน์กิติวงศ์ 

(1คณะ) 
  

* คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
 

118 

 

นายศุภกร 
 มาเรียน 

(4คณะ) 
 
  

 

* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะธุรกิจวิศวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายพีรวิชญ์ 
พลอยนำพล 

(6คณะ) 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะอัญมณี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายธนิศร เหล่า
สมาธิกุล
(3คณะ) 

 
 

 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
- คณะเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 
 
  

121 

 

นายสุพจน์ 
ธรรมกิจเจริญ 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะกรรมอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



(2คณะ) 
 

- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิต 
   สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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นายรัตน์นริศ 
สุริยันต์(3คณะ) 

 
 

* คณะหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน  
   สถาบันการบินพลเรือน 

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.แม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 (โครงการวิศวกรรมสัญจร ประเภท ข.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายชนินทร์ 
ธนธนานนท์

(1คณะ) 

 
 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีอาหาร    
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
  

124 

 

นายณัฐธนนท์ 
โกวิทเจริญวัฒน์

(10คณะ) 

*  (รอการตัดสินใจ) 
-  สำนักวิชากายภาพบบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
- คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา 
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะพานิชยนาวี นานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง 
- โครงการร่วมบริหาร หลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 
   สาขาเทคโนโลยีมีเดียกลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะอัญมณี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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นายพีร์ 
ชูตาภา 

 

* บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 

 



(1คณะ) 
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นายสิทธิโชค 
เชาวลิต 
(8คณะ) 

 
 
 
  

* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  โครงการวิศวกรรมสัญจร (ประเภท ข.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   
  (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
- วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  
  แขนงการจัดการกระบวนการผลิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายวรปรัชญ์ 
อินทรพรหม 

(2คณะ) 
 

 

* นิติศาสตร์  พื้นฐานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะการจัดการธุรกิจการบิน สาขาธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน 
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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นายนิพนธ์ 
มเหศศิริ 
(12คณะ) 

  

* คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง 
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ สาขากลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมสัญจร   
  (ประเภท ข.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

- คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  ม.เกษตรศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา โครงการเพชรสนามจันทร์ ม.ศิลปากร 

- คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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น.ส.สิตานัน 
สุเมธาอักษร

(2คณะ) 
 

* คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  Business Administration(International Business) 
  Mahidol University International college 
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น.ส.ธัญพัฒน์ 
ม่วงสีสรรค์ 
(9คณะ) 

  

* คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ม.ศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม 

- คณะเกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะอุตสาหกรรมการเกษตร(เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะมีเดียการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์ (ทุนเพชรพระจอม) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี-ญี่ปุ่น 
- คณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี   
  (โครงการเรียนดี) 
- คณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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น.ส.วภิาว ี
นาคสงวน 
(2คณะ) 

 
 

* คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  วิทยาเขตกำแพงแสน 

- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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น.ส.วริษา 
 กล่ำเลิศ
(2คณะ) 

  

* โครงการร่วมบริหาร หลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย สาขาเทคโนโลยีมีเดีย
กลุว่ิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวาริชศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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น.ส.อณัณ์ญาดา 

ศักดิ์ศรีสกุล(4คณะ)  * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรม และ ท่องเที่ยว  



  (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.เเม่ฟ้าหลวง 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
- Hotel and Hospitality Management International College Suan   
  Sunandha Rajabhat University 
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น.ส.สวุภัทร 
จิรกาลวิศัลย์

(7คณะ) 

* คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
-คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตท่าพระ 

-คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพและชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา โครงการเพชรสนามจันทร์  ม.ศิลปากร 
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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น.ส.ศศิกมล 
อาทิตย์กวิน

(4คณะ) 

* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง 
- คณะการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB)สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.พิชชาภรณ์ 
วิเวก 

(5คณะ) 

* คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

- คณะอักษรศาสตร์  สาขาวิชาเอกเอเชียศึกษา วิชาโทจีน(ภาคพิเศษ) ม.ศิลปากร 
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น.ส.ไทรงาม 
 ขุนทรง(5คณะ) 

* คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  สัญจร (ประเภท ข.) สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ สาขากลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 
- คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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น.ส.อัญชนา 
โพธิสุทธิ์
(5คณะ) 

* คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (โควตาพิเศษ) 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะแพทย์แผนจีน สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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น.ส.สชุาฎา 
 เจริญปฐมตระกูล 

(3คณะ) 
 

* คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะบริหารธุรกิจ มหาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- คณะการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.ณัฏฐา 
อรุณแสงศิลป์

(4คณะ) 
 

* วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

- คณะเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง 
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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น.ส.วริษา 
 เฮ้งไพบูลย์ 

(3คณะ) 

* Business Administration ( Marketing) Mahidol University 
   International College 

- คณะการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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น.ส.ณัฐสณิีนันท์ 
โพธากุล(2คณะ) 

* โรงเรียนการเรือน สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ    
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียนการเรือน  สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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น.ส.ปาณิสรา 
มากสมบูรณ์

(4คณะ) 

* คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะธุรกิจการเกษตร วิทยาเขตเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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น.ส.รุจาภา 
กรรณสูต 

(7คณะ) 
 

* หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
- คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
- คณะวิทยาศาสตร์  สาขาจุลชีววิทยา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ   
  อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
- คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม.แม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวาริชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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น.ส.ญาณิศา 
คชาพรรธน์ 

(6คณะ) 
 
  

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต  
   กำแพงแสน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม โครงการเพ่ิมพิเศษ สาขาวิศวกรรมการ  
  จัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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น.ส.ณัฐภัสสร 
ธรรมศร 

(2คณะ) 
  

* คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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น.ส.ธัญธร 

มงคลธนตระกูล 
(3คณะ)  

* คณะบริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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น.ส.วรรณวภิา 
สวัสดิการนนท์

(3คณะ) 
 

* คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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น.ส.วชิญา       
ลลิตลักษมานนท์

(6คณะ) 

* คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ สาขากลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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น.ส.ธัญวรัตน์ 
อนุตธโต
(4คณะ) 

* คณะวิทยาศาสตร์  สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.สงขลานครินทร์(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
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น.ส.วิไลวรรณ 
นาคมี 

(8คณะ) 
 

* Bachelor of Nursing Science Program (International Program)   
  Christian University of Thailand 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน สถาบันการบิน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะอัญมณี ภาคปกติ สาขาวิชาการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ   
  มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี)  
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น.ส.พิมพ์วิภา 
ห้วยหงส์ทอง 

(9คณะ) 
 

* คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
-  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  วิทยาเขตกำแพงแสน 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมีเดีย  
  กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
-  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
  สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  สาขาการจัดการโรพยาบาล  
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- Airline Business  International college Suan Sunadha Rajabhat   
   University  
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น.ส.ดวงกมล 
มงคลเกต
(7คณะ) 

 
  

* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ม.ศิลปากร 
- คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
- คณะเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
- คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เซนต์หลุยส์ (ทุนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์) 
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
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น.ส.ภวรัญชน์ 
จิตตกุล 

(3คณะ) 

 

- Business  Administration ( International Business ) 
  Mahidol University International 
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
- คณะการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร 
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