
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รุ่น 16 จำนวน 170 คน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม (จัดคณะสายวิทย์-สายศิลป์) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย ห้อง 
1 นายจักราวุธ   ธัมปราชญ ์  คณะแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลรามาธบิดี) มหาวทิยาลัยมหิดล ม.6/1 
2 นางสาวณัฐธยาน์  พรหมจริยะพงษ์ คณะแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติจุฬาภรณ์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.6/1 
3 นางสาวบัวบชูา  ดาวเรือง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.6/1 
4 นายศิริมงคล  บัวประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ม.6/1 
5 นางสาวภูณัฏฐช์า ธนาพงษ์ชยัปรีชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ม.6/2 
6 นายนรภัทร   พัชราพนิิจจัย คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน ม.6/4 
7 นางสาวปณัฏฐินี  พึง่ใหญ่วัฒนะ คณะการแพทย์แผนจีน มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.6/1 
8 นางสาวเรณุกา  ตนัธนะพานิช คณะการแพทย์แผนจีน มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.6/4 
9 นางสาวสุพิชญา  เจริญนิเวศนุกลู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.6/1 
10 นางสาวขวัญชนก  เอ้ียวรัตนวดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.6/1 
11 นายชัยทัศน์   ธีรนันทช์ัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ม.6/4 

12 นางสาวพรพรรณ  เชยกลิน่เทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ม.6/3 

13 นายเวชวฒุิ  เปรมงามวงศ ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบนับรมราชชนก ม.6/1 
14 นางสาวกมลลักษณ์ อนุสรธนาวฒัน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น ม.6/3 
15 นางสาวชฎาพร   ญาติเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น ม.6/4 
16 นางสาวภัทรลภา   ศรีนาค คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น ม.6/2 
17 นางสาวณัฐชานันท์  กุลธนาเรืองนนท์  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี ม.6/1 
18 นางสาวอรัญญา  ฐติะฐาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี ม.6/3 
19 นายอรรคกรณชัย   ถิรเสถียรรัตน ์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์  สำนักวิชาแพทยศาสตร ์

 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ม.6/1 

20 นางสาวณภัทร  ภูมิภัทรภักด ี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/1 
21 นายสิรวชิญ์   อภินันท์ธนากร คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยรังสติ ม.6/3 
22 นางสาวมณทิชา  คานงอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ม.6/2 
23 นางสาวธิดารัตน์  เลี้ยงรักษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ม.6/1 
24 นางสาวนลนิทิพย์  ภู่พูลเพียร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ม.6/4 
25 นางสาวพชิามญชุ์   หลำเพิกสบื คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ม.6/4 
26 นางสาวปิยาพชัร   ตาลเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ม.6/2 
27 นางสาวฆรวัณน์  น้อยพิทักษ ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ม.6/2 
28 นางสาวปริยนชุ  กุทาพนัธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ม.6/3 
29 นางสาวณชิาภัทร  เหล่าสมาธิกลุ สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ม.6/1 
30 นายกฤษณกันท์   ปั้นประดบั คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล ม.6/4 
31 นางสาวสุนิตา  ทรงเจริญ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล ม.6/2 
32 นางสาวปรียาลักษณ์  ธนเกียรตธิิกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยรังสิต ม.6/2 
33 นางสาวอรพรรณ  หวังอนุตตร คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ม.6/2 



ที่ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย ห้อง 
34 นายธนกฤต   เปียรักใคร่ คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ม.6/2 
35 นางสาวจิรนันท์  โพธิ์ทองคำ คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ม.6/3 
36 นางสาวอภิชญา  หอมกระจ่าง คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ม.6/4 
37 นายปุณณวิช  เผือกอ่อน คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ม.6/1 
38 นายพฒุิวัฑฒิ   เหลืองไพรินทร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.6/1 
39 นายฐิติพงศ์   วิริยะศิริพงศ์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.6/1 
40 นายกฤตเมธ    สุภิเวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/3 
41 นายสทิธิภัสร์   พัฒนพร้อมสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/4 
42 นายนพมินทร์   พิรวชัรไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.6/1 
43 นายกฤตภาส  หอมระรื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์เคมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ม.6/4 
44 นายรัชพล  ไม้แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟา้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ม.6/3 
45 นายณัฐภูมนิทร์  ชูกลิน่ คณะวิศวกรรมศาสตร์โยธา หลกัสูตรนานาชาติ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุร ี
ม.6/3 

46 นายนิธิวัฒน์  คงเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟา้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.6/3 
47 นางสาวภัทรดา  มีชีพกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟา้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.6/4 
48 นายรชต  เอ๊ียะมณี คณะวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
ม.6/4 

49 นายธีรสทิธิ  เฮี้ยนชาศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์เคมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ม.6/4 
50 นายอธิษฐ์  ทองเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์เคมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 
ม.6/3 

51 นางสาวกนกวรรณ  ภพักตร์จันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาหุน่ยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ม.6/2 

52 นายณัฐนันท์  จีนประชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

ม.6/2 

53 นายธีธชั  จริตควร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 

ม.6/1 

54 นายพลภูมิ  มนเทียรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวัสดุนาโน   สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 

ม.6/4 

55 นางสาวสสิธร   เกตุแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชิศวกรรมเคมี   สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 

ม.6/1 

56 นางสาวคณสันนัท์  อร่ามพิบลูกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ม.6/4 
57 นางสาวสาธิตา  ถนอมทรัพย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์  

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ม.6/4 

58 นายอนุพนัธ์   แม้นศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศลิปากร ม.6/2 
59 นายภูษิต   เพชรแอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศลิปากร ม.6/4 
60 นายนภาดล   แช่มมั่นคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ม.6/4 

61 นางสาวธนัยพร  ศรุตยานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/4 
62 นางสาวโชติยา  ออมสินทวโีชค คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/1 



ที่ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย ห้อง 
63 นางสาวกมลนัทธ์   จิรศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/4 
64 นายศุภพล  รัตนวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/1 
65 นางสาวพายุดา  วรนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมแีละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/4 
66 นางสาวธนภรณ ์  กิจเจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมแีละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/4 
67 นางสาวอคิราภ ์ พุ่มสงวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมแีละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/2 
68 นายธีรภัทร์   จักรเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล  มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/4 
69 นายกฤษดา   ช้างเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/2 
70 นายพสิิษฐพฒัน ์  พลอยช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/2 
71 นายอุดมศักดิ์   ตันติธญัญพงษ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล  มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/3 
72 นายเตชนิท์  ตนัศฤงฆาร คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร ม.6/3 
73 นายอรรถกร   อุตเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ม.6/2 
74 นายธนกฤต   อภิสิทธิ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ม.6/2 
75 นางสาวปุญญิศา  เขมวราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลยัมหิดล ม.6/1 
76 นางสาวสัณท์สิร ิ ตั้งประจักษ์ภักด ี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.6/1 
77 นางสาวปาลิตา  เอนก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาทรัพยากรชีวภาพเเละชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

 (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ม.6/1 

78 นางสาวฉัตฏิกาญจน์   บุญน่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/4 
79 นายนราธิป   ชูประทีป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.6/2 
80 นางสาวสุมนฑา พึ่งศิลป ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ม.6/3 
81 นางสาวกัญญาณัฐ    ชาชำนาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวชิา

เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ม.6/2 

82 นางสาวจีรนันท์ ถ้ำหิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วทิยาศาสตร์ทางทะเล มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ม.6/1 
83 นางสาวกัญญารัตน์   อำพนัธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิาเคมี มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/3 
84 นางสาวธนภรณ ์ มากสมบูรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิาเคมี มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/3 
85 นางสาวชุติกาญจน์  สถิรพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจลุชีววทิยา มหาวิทยาลัยศลิปากร ม.6/3 
86 นางสาวณชิาพฒัน์    ปฐมพรวิวัฒน ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศลิปากร ม.6/2 
87 นายมณฑล  สุขจนิดา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุร ี
ม.6/1 

88 นายชิณภัทร  สุขทอง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ม.6/1 

89 นายภัทรชนน  อุไรวิชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ม.6/1 

90 นายพีรสชิฌ์  หวัดสนิท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ม.6/1 

91 นางสาวกฤติมา  วรพฒันะไพบลูย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ม.6/3 
92 นางสาวชิษณชุา   ไล้ประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ม.6/4 
93 นายธนกร  สงวนสัตย ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ม.6/3 



ที่ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย ห้อง 
94 นายภาคภูมิ  วรรณวงศส์ิริ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ม.6/3 

95 นางสาวภิญญาพัชญ์   เตชนาธนาวรัตน ์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ม.6/3 

96 นางสาวกัญญาณัฐ  ทองแถว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ม.6/2 

97 นางสาวอริสรา  ดำคลองตนั คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ม.6/2 
98 นายชัยบดนิทร ์ ภูมิชาต ิ หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.6/1 
99 นายภูมิระพี   ภูมปิระเสริฐรุ่ง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ม.6/1 
100 นายณชัพล   พลแหลม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.6/3 
101 นายนวพณ   แสนชัยสกุลกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.6/2 
102 นายศุภวิชญ์  พูลบัว วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ม.6/4 

103 นายภูริ  ไชยนิคม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ม.6/2 
104 นายกฤตเบธ   ชมภนูิช ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.6/4 
105 นายณัฐดนัย  รอดทอง ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.6/4 
106 นายภัทรกร  จั่นเศรณี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.6/3 
107 นายอาทติย์  เลิศปิยะภูมิชัย ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.6/2 
108 นายสทิธิศักดิ์  โพธิ์เสือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสตัว์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ม.6/4 
109 นางสาวบุณณิษา  อุ่นอ่อน เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.6/2 
110 นายธนดล   ดำเนินภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/3 
111 นายนันทภพ   แกล้วทนงค ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/3 
112 นายรัชพล   ส่งเสริม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/3 
113 นายเก้ือกูล   สาระคุณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/3 
114 นายสิรวชิญ์  เหลืองไพฑูรย ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/2 
115 นายรวีโรจน์  พสิษฐ์จิรไพโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล  ม.6/3 
116 นายกษิเดช   บุญช ู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล ม.6/2 
117 นายวาณิช  พึง่เพาะปลูก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ม.6/2 
118 นายภูดิศ   ฉัตรศิริวัฒนา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น ม.6/1 
119 นายรามลิ  ธรรมจินดา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ม.6/1 

120 นายกิตติธชั  เฉิน เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ม.6/1 

121 นายธนภัทร สหบรรเทิงศิลป ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ม.6/1 

122 นางสาวณัฐรภาพัณณ์  หมื่นไธสง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพ ม.6/4 
123 นายธนนนท์  สุริวลัย ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ม.6/1 
124 นางสาวณชิาภัทร สิริกานตโิสภณ  ดิจิทัลมีเดีย การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

 
ม.6/3 



ที่ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย ห้อง 
125 นายนรินทร์ธร  ลิ้มพิพฒัน ์  ดิจิทัลมีเดีย คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์เกม  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ม.6/1 
126 นางสาววาริน  ชัยรังษ ี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาภาพยนต์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ม.6/3 

127 นางสาวบวรรัตน์  ศิริเสรี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ม.6/3 
128 นางสาวกมลรัตน์  ตรีอำนรรค คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ม.6/4 
129 นายคุณาสิน  บรรพกาญจน์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ม.6/2 
130 นายจารุวัช  สกุณา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ม.6/4 
131 นายณัฏชนล จงหวัง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ม.6/4 
132 นายจิรสนิ   ทรงทรัพยส์ิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.6/2 
133 นายกิตติธชั   ตีรถะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.6/2 
134 นายพุทธเนตร  ศรีเอียด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.6/3 
135 นางสาวสุรารักษ์  พักเพียรดี สำนักวชิานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ม.6/4 
136 นายทรัพยส์ิน  ผ่องจำปา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ม.6/3 
137 นางสาวญาดา สุธีบรรเจิด คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.6/4 
138 นางสาวณัฐนันท์  ฉ่ำคร้าม คณะอักษรศาสตร์ (เอกฝรั่งเศส) มหาวิทยาลยัศิลปากร  ม.6/1 
139 นางสาวสุภจิรา  ภูศิริ คณะสังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.6/3 
140 นางสาวอนัญญา  ศิลปเจริญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ม.6/2 
141 นางสาวอรุณชีว์  ศรีประภา Intercultural studies and languages (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัหิดล 
ม.6/3 

142 นางสาวสุชานรี  ประเสริฐเจริญสุข คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.6/2 
143 นายทชัชกร   รษามณโีชค คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.6/2 
144 นายภัทรภณ  กิตติวิริยะการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.6/4 
145 นางสาวณัฐชา เหลืองสะอาด คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ม.6/1 

146 นางสาวดณษิา ทรัพยไ์พบูลย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/2 
147 นางสาวปวีณ์สุดา  ศรีเกษม คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.6/4 
148 นางสาวกรวิกา อินทร์แสง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/4 
149 นางสาวพิมพล์ภัส ปานเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.6/2 
150 นางสาวปัญญภัณ  จนัทร์เกษม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล ม.6/3 
151 นางสาวกันตพร  ดิษฐสกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาอุตสาหกรรมการบริการ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ม.6/3 

152 นางสาวสุวภัทร คนใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ม.6/3 
153 นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์ไกร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้า ม.6/2 
154 นายธนพงศ์  โตเจริญบดี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  มหาวิทยาลยัหอการค้า ม.6/1 
155 นางสาวศิริลักษณ์  นาราอมรภัทร บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/3 
156 นางสาวบุญนสิา วิเชยีรกุล คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี  มหาวทิยาลัยศิลปากร ม.6/3 
157 นายอากรพัทย์  วสิุทธิพนัธ ์ บริหารการตลาดดิจทิัล  มหาวทิยาลัยกรุงเทพ ม.6/4 
158 นางสาวภูษณิศา  มีเจริญ บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ ม.6/2 
159 นางสาววรัญญา รัตนศรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.6/2 



ที่ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย ห้อง 
160 นางสาวปุณณิศา ธนพรอุดม บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.6/4 
161 นางสาวอภิชญา โตสงวน บริหารธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้นจีน มหาวทิยาลัยกรุงเทพ ม.6/2 
162 นางสาวอมลวรรณ  ธนมนัสเกียรติ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.6/3 
163 นายเทพประทาน  สรชัญสกุล คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ ม.6/4 
164 นายธนธัช ชีวะปริยางบูรณ์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ ม.6/4 
165 นางสาวพฒัน์ณชิา ธนาโชคชัยพัฒน ์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  ม.6/1 
166 นางสาวปภาวรินท์ เฉลิมกลิ่น คณะนิเทศศาสตร์    มหาวทิยาลัยกรุงเทพ ม.6/3 
167 นายเสฏฐวฒุิ  นคราพานชิ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ ม.6/3 
168 นางสาวอรจิรา เล็กแดงอยู ่ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต ม.6/4 
169 นางสาวณชิาพชัร์ ระหงษ์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต ม.6/1 
170 นางสาวฮิมาวาริ อเกกามิ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ม.6/4 

 

 


